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Pesquiso realizado pelo veterinário
Kote Stenske, do Konsos Stote Univer
sity, mostrou que o contato próximo
entre cães e os seus donos não traz
riscos poro o saúde humano. Segun
do o pesquisadora, dormir 00 lodo

.

do cão de estimação ou levar uma

lambido no rosto não couso doenças.
Apesar disso, o veterinário ressalto o

importância de lavor os mãos antes e

depois de brincar com os animais.

Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu a Sexta-feira, 30 de janeiro de 2009
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RELIGIOSIDADE
Visite o apartamento decorado

Mais de R$ 12 milhões.serõo
liberados através do FGTS
Caixa diz que cerco de quatro mil pessoas devem socar o benefício até o mês de março.
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CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

2010'sem OS

erros de 2006
o ano novo já mostrou seus primeiros 30 dias, mas pa

rece que para a classe política local o calendário insiste em
permanecer em Z008. Palanques há mais de 90 dias des
montados têm dado lugar á verdadeiras trincheiras. Acu
sações e brigas na imprensa e-nos tribunais nos mostram o

que podemos esperar para Z010.
'

O que se sabe é que Jaraguá do Sul e região hoje
padecem de recursos e atenção das esferas estadual e
federal pela sua completa falta de representatividade
política seja em Florianópolis ou Brasília. E a culpa dis
so? Em minha opinião a classe política quando em Z006

contrariando o bom senso não cedeu a qualquer forma
de entendimento comum em se ter um menor número
de candidatos.

É bom lembrar aos que imaginam ser essa pauta anteci
pada demais para ser tratada de que pela legislação eleitoral
poderão concorrer nas próximas eleições aqueles filiados
até outubro desse ano aos partidos pelos quais pretendem
se candidatar. Mais do que isso esse ano grande parte das
agremiações partidárias, para não dizer todas irão renovar
os seus comandos locais, regionais e até nacionais. Isso im

plica em muito jogo de ombros e cotovelos nos corredores

políticos, visto que os partidos políticos no Brasil como se

sabe não passam demeras barraquinhas de feira em que se

são negociados pornograficamente ideologias.
Mas para não ficar só na análise crítica quero desde já

sugerir um formato simples, frio e matemático para se de
terminar o número máximo de candidaturas a deputados
estaduais e federais possíveis para Jaraguá do Sul funcio
nando assini. Cada coligação com candidato ou candidata
a Presidência da República terá direito a um candidato (a)
a Câmara Federal e cada coligação com candidato ou can

didata a Governador (a) terá direito a um candidato (a) a
Deputado (a) Estadual. �

Cabe a toda a sociedade civil organizada cobrar e a

classe política agir de forma responsável para não se re

petir os erros de Z006 e que Jaraguá do Sul possa contar
a partir de. janeiro de ZOll com um representante na

Câmara dos Deputados e ao menos um representante na
Assembléia Legislativa.

EMERSON ALEXANDRE GONÇALVES, EXECUTIVO !)E !\1Ai1KET!l'lG

Os textos puru estu colunu deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

enviudos puru o e-muil reducuo@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta pura a

Av. Prefeito Wuldemur Grubbu. 1400 o Baependl- CEP 89256-500 o CP 19. É obrigatório
informur nome completo. profissão. *CPF e

• telefone (* não serão publicados).

A vantagem competitiva da consciência seclenmblental
JOÃO GUILHERME SABINO OMETTO,
Eí'U"ENHE!RO (EESC;USI') ,

O livro "Aves Brasileiras. e Plantas

que as Atraem" é um clássico da ornito

logia. Seu autor é o engenheiro indus
trial Dalgas Frisch, paulistano, filho de

dinamarqueses, dedicado e competente I

estudioso dos pássaros. Sob sua orien

tação, os ensinamentos da obra têm
sido colocados em prática, com suces

so, pela Usina são Martinho: em suas

terras, nas regiões de Ribeirão Preto e

Piracicaba, no interior do Estado de São
Paulo, cerca de 1,6 milhão de árvores
frutíferas mantêm as áreas povoadas de

pássaros. O trabalho da usina indica a

viabilidade da produção sustentável,
evidenciando que o devido manejo dos
ecossistemas possibilita a preservação

da flora e da fauna, emharmonia com o

agronegócio.
Açõesdesse tipo pode 'ser uma resposta

à ameaça indicada no novíssimo estudo da

Convenção das Nações Unidas paraCom
bate à Desertificação (Unccd). O relatório
alerta que, até Z050, omundo perderá 50%
das áreas destinadas à agropecuária, caso
não se adotem providências capazes de os

manter vivos e, produtivos. Como se não
bastasse o risco ambiental e o impacto na

produção de alimentos, o documento ob
serva que a desertificação também aumen
ta a emissão de gás carbônico, somando-se
às causas do aquecimento global. É um cír
culo vicioso!

Em paralelo, alguns países sem as

mesmas condições brasiléiras buscam
transformar alimento em biocombustí-

veis, corno .ocorre nos Estados Unidos
com a produção de etanol de milho,
algo realmente incongruente com, a re

alidade e as.' necessidades da humani
dade. Tudo conspira contra a produção
de comida. O quadro sobre as conseqü
ências fica mais claro se observado- o

que indica relatório do Banco Mundial
(Bird): 74% dos pobres no mundo de

pendem da agricultura.
Nesse preocupante cenário, o Brasil

tem excelente oportunidade de obter
imensa vantagem competitiva, consoli
dando-se como o maior fornecedor de
alimentos para o mercado internacio
nal. Basta fazer, com empenho e eficá
cia, a lição de casa de preservar e im

pedir a desertíficação em sua fabulosa
área agricultável.
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FALA Aí! Ritmo da· agonia
Ouando o Ministério do Integração Nacional aprovar os projetos de obras de
reconstrução em municípios catarinenses atingidos pelos chuvas de novembro
e por outros tempestades 'depois disso, cerco de RS 244 milhões previstos no

Medido Provisório 448 poderão ser empenhados e, num prozo de 15 dias, se
poderá começar os traba!hos. Foi o que disse o secretário do Articulação Nacio
nalGeraldo Althoff (DEM) 00 governador luiz Henrique do Silveira (PMDB), tão
agoniado pelo demoro no repasse de recursos quanto os prefeitos de cidades
atingidos. Mos o definição dos valores que caberá o cada município vai depen
der de avaliação do Ministério e do Defeso Civil estadual. São obros de recupe
roção, prevenção, desassoreamento e dragagem de rios. Não dá poro acreditar
que esse dinheiro seja manipulado politicamente, mos ficar com os olhos bem
abertos não seria um exagero. Em tempo: poro que não se confundo empenho
com pagamento, é bom dizer que, no primeiro coso, se troto de reservo de di
nheiro mediante licitação público. liberodo poro pagamento de acordo com o

andamento de serviços ou obros controtados.

"A p.olítica é
.

" um charco. "
JEFFERSON PERES (PDT-AM)

EX-SENADOR JÁ MORTO,
00 anunciar que não disputaria

um novo mandato.

" Nó político
nõo há amigos,
só conspiradores. "

VICTOR lASKY, JORNALISTA
NORTE-AMERICANO,
. opinando sobre o

político partidário. ÁREA AZUL
Câmara dos Dirigentes lojistas e Prefeitu
ra concordam: o estacionamento rotativo

preciso ser reimplantado na área central
de Jaraguá. Porém, ainda não se bateu o

martelo pelo modelo ideal. No governo do
ex-prefeito Moacir Bertoldi (PMDB) a op
ção foi pelo sistema de parquímetro, como
existe em São Bento do Sul. O usuário paga
só pelo tempo de uso. Licitação foi feita,
mas fatiou estudo sobre a rotatividade de
veículos na áreas mapeadas.

AGORA VAI?
O que fazer com o parque de eventos?
A prefeita Cecília Konell (DEM)' disse
que em alguns dias haverá novidades
sobre a pendenga judicial envolvendo
o município e a Salvita, legítima pro
prietária da área, onde era realizada
a Schützenfest, com todas as benfeito
rias feitas ao longo dos anos. E quem
foi mesmo que criou toda essa con

fusão envolvendo imóvel que era do
Prefeitu ra?

" Catedral no
frente e bordel
nos fundos. "

BERNARDO CABRAL
(PFl-AM), EX-SENADOR,

comparando o Senado
Federal o uma coso

de prostituição.

POR QUE NÃO?
No Câmara dos Deputados e no Senado há um

monte de projetos focados na reforma político,
já quase esquecida. Mas nenhum deles, nem
de longe, se assemelho aos Estados Unidos.
lá, os candidatos pagam pelo horário eleitoral
e se obrigam o fazer os programas ao vivo. E
porque não aqui? Sem maquiar imagens, sem
discursos bem preparados por marketeiros
regiamente pagos que falam pelo boca dos
candidatos? Talvez porque muitos não teriam a

necessória capacidade iíe mentir ao vivo.

o CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2009

�n?o����r�i !screve: "Paro acabardç'vêicom processosju
diciais envolvendo a atual e o administrá'ção anterior, tenho
pensado numa forma de contentar a todo� eleitos e não elei

tos.Criação de cinco subprefeituras, câmaras muni�ipais e sub
divisão das autarquias. Artigo primeiro "por enquanto: O eleito.
é o mandatário, vai despachar do pr.édio principal da Rua Wal
ter Marquardt e os não eleitos vão ocupar cargos.

SOLUCÃO 2 .

Menos desemprego na cidade, acabamos com os pendengas
ju�iciais. Nada de eleições municipais. Maior agilização no

serviço público. Solicitação poro execução de obras e servi.

ços pode ser feito da [aneln de nossos cosas. Meus amigos,
nós temos que trabalhar, o tempo é caro. Com essasmúdan
ças, só vamos economizar�Jaçam um teste, vão perc�,�er que
len'ho razão."

..

,

TERCEIRA

'�é

Prefeitura rece muitas lig es dÉprec amações sobre situ

ação/de estrados e ruas por ..�aúsa das chuvas. Secretário d�,
}Obras Valdir Bordin (DEM), no verdade, foz o que .• pode. Por
que no cofre da Prefeitura não há recursos suficientes paro
reconstruir tudo o que foi destruído pelos chuvbs. Dinheiro e >

tempo bom são fundamentais. Não temos tido n'em uma coisa
e nem outra.

É ISSO 1
leitor pergunto por onde andam os 16 deputados .federais e os

três senadores catarinenses dos quais nãd se l�m notícias desde a

catástrofe que se ubnteu sobre Santa Catárind4'emnovembro e qué
ainda está 'dí, sobre as nossos cabeças? E os 40 estaduais, alguém

.

viu por aí?

É ISSO 2
Pois bem, estão em férias, todos, mas já se articulando poro
as eleições que vão escolher os novos presidentes do Câmara dos
Deputados, S�nado e Assembléia Legislativo. Depois, v�m o Car
naval, o Páscoa, as férias de julho... Mas ano que vem eles voltam,
paro pedir votos. E,pior, tem muito gente que voto neles.

p o I) t i c a @ o c o r r e i o d o P o v o . c o m . b r
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2009 Chegou.
É hora de planejar sua próxima conquista,
Escolha o seu Fiat JAVEL.

Escolha a sua parce'lâ.R$+�13;
Palio Fire
ENf�DA + 60 Parcelas a partir

R$ (2)

�

(1) Mille Fire Economy 2 portas, básico, com pintura sólida,a partir de R$ 21.754.00 à Yjsto sem troca ou

Fire 2 portos, básico, com pintura sólida a partir de RS 25.007,OOà visto sem troca OJ,J com entrada de 50%

à vista + 60 parcelas de R$ 363.00 fixas no modalidade de C.O.C. sem troco. (3) Siena Fire 4 portas,
básico, com pintura sólido o partir de R$ 28.917,00 à vista sem troca ou com entrcdo.de 50%6 v'i.stQ·�·60

parcelas de R$ 4i3,00 fixas na modalidade de C.O.C. sem treco. Este promoção évÓlid�
..

modelos disponíveis em estoque, até 31/01/2009 ou enquanto durarem os esl

com redução do IPI para todos os veículos zero Km em estoque. Taxa de 1;76
e lâmina boleto não inclusos. Sujeito Q qprovoçõo de crédito pela instituiçâo
pode ser revogada sem aviso prévio. Tçdas as imagens são de corõter ilustrativo

JAVEl Concessionária FIAT. Rua Expedicionário João Zapella, 214 - Fone 3274 0100 - Jaraguá do Sul - SC - www.javel.com.br

·

MANDATO

"Não quero só tapa�buracos"
Vereador criafórum permanente para ações preventivas
JARAGUÁ DO SUL

"Opiniões e sugestões de
um humilde varredor de rua

devem ser consideradas tan
to quanto às de um empresá
rio bem sucedido. Ambos são

eleitores, pagam impostos e

.moram na mesma cidade, com
os mesmos problemas", diz o

vereador Francisco Alves (PT).
Que nesse primeiro semestre,
de seu primeiro mandato, não
pretende atropelar o Executivo
na Câmara, mesmo sendo da
ala oposicionista. Mas'adianta
que não abrirá mão de ações e

atitudes inerentes à Prefeitura
no que toca a obras de recons-

· trução que não dependam
apenas de recursos do Estado
ou do governo federaL E, ain
da, de tudo que diga respeito
às responsabilidades do muni

cípio em situações não emer

genciais. Para tanto, adianta
o vereador,

.

está criando um

fórum permanente voltado
às discussões principalmente
preventivas com o envolvi
mento de políticos, bombei
ros, engenheiros, defesa civil,
as polícias e outros setores or

ganizados da sociedade.
"Economia de dinheiro

público é bom", diz Alves em

referência a redução de cargos
comissionados e de secretarias
contido na reforma adminis
trativa apresentada pela pre
feita Cecília Konell (PEM) e

·

aprovada pela Câmara de Vere
adores. "Mas é preciso investir

Fórum permanente oportunizaró ações preventivas para se tentar evitar outras tragédias, diz vereador

dade de um trabalho de fisca
lização diuturno e eficiente.
"Grande parte da destruição
que vimos não foi só resulta
do dos temporais. A origem
disso tudo é outra, de muito
tempo." Quanto à conserva

ção de ruas pavimentadas,
outra de suas preocupações, o
vereador avisa: "Não quero só
o tapa-buracos, quero. um ser

viço bem feito, como também

quer o contribuinte que paga
pela obra".

Primeira sessão ordinária dia 9
Por couso das obras de' reforma do

prédio du Câmara, em andamento desde
o mês de dezembro do ano passado, por
determinação da ex-vereadora Maristela
Menell (PT do B), hoje servidora da setor
de Habitaçijo da Prefeitura e com um

custo ao redor de RS 385 mil, as sessões
ordinárias do legislativo só serão reto-

modas no dia 9 de fevereiro, data em

que o presidente Jean leutprehct (PC
do B) espera vê-Ias concluídas. Também
em funçiio das obras, a primeira sessão
de 20.09, De caráter extraordinário, para
aprovar a reforma administrativa da pre
feita Cecília Konell {DEM) foi realizada
no grande auditório da Unerj.

essa economia em outros seto- ao longo dos anos", emenda o

res capazes de coibirem im-. primeiro vereador negro eleito
punidades que estamos vendo

-

na cidade, citando a necessi- ·CELSO MACHADO

Pasold nega·
:afastamento

"Nós (Secretaria da Saúde)
também participamos da pro
posta de economia com a redu
ção de cargos comissionados,
que está na reforma adminis
trativa aprovada pela Câma
ra", disse ontem ao O Correio

.

o vice-prefeito e secretário da

pasta Irineu Pasold (PSDB),
acrescentando não saber a ori-

.

gem de comentários de que
estaria insatisfeito e até prestes
a deixar o cargo por causa de
cortes de pessoal. "Não é o quê
imaginamos como um mode
lo administrativo ideal, mas a

estrutura que foi montada dá
condições de se trabalhar satis
fatoriamente", afirmou Pasold.

O secretário, que tem em

mãos um orçamento de R$ 48
milhões para 2009, só supe
rado pela Educação, explicou
que houve o deslocamento de

. gerências, commudanças de no
menclatura, mas nada que possa
interferir nos resultados. Além
dele, a estrutura atual da secre
taria contempla três diretorias
(de atenção básica, especialida
des médicas e administração),
seis gerências e 13 sub-gerências
para executar todo trabalho ad
ministrativo e operacional.

.

"Não há problemas neste

aspecto", disse Iasold, Mas,
segundo ele, não seria exagero
decretar estado de calamidade
na saúde púbica de responsa
bilidade do município. Diz que
em até 60 dias será preciso criar
algum mecanismo para atender
as necessidades mais urgentes.
Segundo o secretário, são c�rca
de 25 médicos que precisam ser

contratados de imediato, porque
isso representa mais 9.e 30% do

quadro de funcionários.
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A missão dela é reconstruir Jaraguá
Cecília Konell também fala sobre os planos para os projetos engavetados
JARAGUÁ DO SUL

Ela assumiu uma cidade
ainda abalada pela maior tra

gédia climática re&istrada na

história da região. E a primei
ra mulher eleita prefeita em

Jaraguá do Sul e possui como
.

"braço direito" na administra-

ção o próprio marido, o ex

prefeito Ivo Konell.
Cecília Konell venceu nas

urnas com 39,37% dos votos,
e prestes a completar um mês
de governo, se diz preocupa
da em reconstruir a cidade e

"tirar da gaveta" antigos pro
jetos. Para resolver os princi
pais impasses do município
e realizar negociações que
há tempos estão somente no

papel, a psicóloga sugere di

álogo e "política de boa vizi

nhança".
Uma das prioridades neste

início de mandato será, segun
do ela, o monitoramento dos
locais atingidos e a reconstru

ção das estradas.e pontes dani
ficadas pelas chuvas. Mas an

tes de qualquer reconstrução
na infra-estrutura de Jaraguá
do Sul, Cecília diz estar preo-

cupada em "recuperar" a vida
e a identidade das vítimas da
enchente. "Aprioridade é aten
der as pessoas que perderam
as suas casas. Essas pessoas _

precisariam de um apoio, um
acompanhamento, até psico
lógico. Precisamos saber quais
são as reais necessidades des
sas pessoas", revela.

Ela conta que a Prefeitura
se reuniu com a Associação
das Imobiliárias e vai assumir

.

aluguéis de até R$ 450 para as

cerca de 20 pessoas ainda desa

lojadas no município. Já sobre
as 33 casas doadas pela ação
entre Cohab e Instituto Res
soar aos atingidos, ela garante
que a Prefeitura já possui os
terrenos para a construção das
moradias e que as casas serão
distribuídas de forma criterio
sa. "Nós temos o cadastro e

sabemos quem perdeu tudo.
Esses serão atendidos primei
ro", diz. A demanda segundo
a prefeita, seria de pelo menos

120 casas para atender a todos

atingidos.

DEBORA VOLPI Prioridade é atender famílias desalojadas, segundo Cecília Konell

A "reconstrução"
Cecília diz que neste momento

o Prefeitura monitoro os locais onde
os casos de deslizamentos foram
mais graves, como no Rio Molho
e no localidade de Jaraguazinho .

Secretario de Reconstrução, Defeso
Civil, Desenvolvimento Social e Fu
jamo trabalham em conjunto poro
recuperar os estragos do catástro
fe. Eles contam ainda com apoio
de geólogos e técnicos. "Até agora
em tudo que fizemos utilizamos
recursos próprios em ações emer

genciais. Do governo federal, ainda
não foi liberado nodo", comento..
Elo acredito que seriam necessários
pelo menos RS 30 milhões poro re

construir Jaraguá.
A tragédia também serviu poro

. despertar poro o necessidade de in
vestimentos em prevenção. Segun
do o prefeito, é preciso que o fis
calização seja rigoroso poro evitar
novos desastres. ':Antes de construit
o Prefeitura vai fiscalizar com mais
responsabilidade do que nunco. _ Em
mtlitos locais, essa tragédia poderio
ter sido evitado", conclui.

o QUE DEVE SAIR DA GAVETA?
o Correio do Povo perguntou à pre

feita Cecília Konell o que ela planeja
para resolver antigos impasses do mu

nicípio, os projetos 'engavetados'. A
mesma pergunta foi feita pelas ruas

de Jaraguá do Sul. Confira no site do
OCP

.

(www.ocorreiodopovo.com.br)
a opinião dos jaraguaenses sobre os

mesmos temas.

• ABATEDOURO
"Esse local existe há cinco anos,

mas nunca foi utilizado. Ele não está
bem localizado. Eu acho que aquela
construção poderia ser utilizada para
alguma coisa, como por exemplo, uma
casa para usuários de drogas. Mas aí
teremos que adequar o espaço. Acho

que são tão poucos os produtores que
utilizariam o abatedouro. Não vejo ne

cessidade de construir um outro".

• ESTACIONAMENTO ROTATIVO
"Eu sou a favor desde que a renda

arrecadada seja destinada à Associa

ção dos Portadores de Necessidades

Especiais. Alguém poderia ser aju
dado, mas desde que seja alguém
flue realmente precise. Acho que os

próprios usuários seriam beneficia
dos porque teríamos mais vagas. Tem
os prós e os contras. Mas teria que
ser feito de uma forma diferente de
como era antes".

• GUARDA MUNICIPAL
"Não 'pretendemos criar. Não vejo

necessidade .. .Podemos contar com a

PolíciaMilit� e eles estão fazendo um
bom trabalho".

• TERMINAL URBANO
"Não conversamos ainda sobre esse

assunto. Mas estamos ouvindo queixas
de pessoas sobre o atendimento da
Canarinho. Isso tudo a gente vai con
versar e resolver. Vamos cobrar deles
o cumprimento dos prazos. Eles têm

que fazer o que se comprometeram
em fazer".

·CONTORNOFERROvvUuO
"Temos o projeto de implantar um

tipo de ônibus para passageiros sobre
os trilhos. Acho que o trilho do trem

não deve ser retirado do centro da ci

dade, e particularmente, acho que o

trem não atrapalha, eu sou vizinha do

trem. Mas o coritorno ferroviário é res

ponsabilidade do DNIT".

• PARQUE DE EVENTOS
'A_ proposta é negociar de manei

ra bem amigável. Mas vamos pedir a

desapropriação para que a Prefeitu
ra possa voltar a utilizar aquele local
para festas, para a Schützenfest, clube
de idosos, bailes, como era antes. Mas
o local teria que ser todo reconstruído,
Houve uma depredação lá dentro".

• BR 280
"Essa obra não cabe à Prefeitura,

mas tudo que for necessário para [a
raguá do Sul, nós estaremos prontos
para ajudar. Nós, se houver solicita

ção de pedido de ajuda, se a Prefei
tura puder interferir, nós estamos a

disposição. Vamos' cobrar. Estamos

aqui para fazer o trabalho que a po
pulação espera, de fazer com que as

coisas aconteçam. Tem que ter uma

boa relação entre Prefeitura, Estado e

Governo Federal. Estamos tendo mui
ta colaboração do governo do Estado
e do Governo Federal. É uma política
de boa vizinhança"

PRIMEIRAS

AÇÕES DO GOVERNO
DE CEcíLIA

• Criação da Secretaria
de Reconstrução

• Redução do número de
cargos comissionados e

de secretarias (economia
anunciada de até

R$ 250 mil mensais)

• Corte de celulares para
servidores (economia de

R$ 30 mil mensais)

• Ordem de construção da
ponte que liga a Ilha da
Figueira com o Bairro

Centenário (investimento de
R$ 2,6 milhões)

• Rompimento do contrato

com a SP Alimento (empre
sa que fornecia a merenda
escolar para o município.)
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ENXURRADA

Moradores em busco de uma solução
Famílias do Rio da Luz reuniram-se com representantes da Prefeitura
JARAGUÁ DO SUL

Moradores da Rua Henrique
Heise, na Cohab do Rio da Luz,
reuniram-se ontem à tarde com

funcionários da Prefeitura para
resolver o problema das racha
duras nas residências. Desde no
vembro, cerca de dez casas estão
interditadas porque a estrutura
das moradias começou a ceder,
devido à intensidade das chu
vas. A situação foi mostrada na

, edição de sábado de O Correio
, do Povo,

A reunião contou com a pre
sença do secretário de Recons

trução, Ingo Robl, -da diretora de
Habitação, Maristela Menel, da
secretária de Desenvolvimento
Social, Família e Habitação, Edi
mara de Souza, dos vereadores
Francisco Alves e Justino da Luz,

,
entre outros representantes.

, Uma das decisões tomadas
durante o encontro é, a formação
de uma comissão de moradores,
que deverá fazer o intermédio
com aCaixa EconômicaFederale
a Prefeitura para requerer o aUXÍ
lio necessário para a recuperação
dos estragos. Entre os objetivos
está o recebimento do auxílio-

aluguel, já que as famílias estão
na casa de parentes ou em mora

dias alugadas.
Também' ficou estabelecido

que será feita uma drenagem na

rua assim que o tempo melhorar.
Segundo moradores, as racha
duras nas' casas, e a inclinação
e queda de muros começaram
há cerca de um ano, quando foi
realizada uma obra num terrena
nas proximidades. O local deveria

abrigar um loteamento de casas

populares da Prefeitura. "Quan
do foram aplainar, fecharam uma

nascente de água e isso começou a
danificar as casas", afirmou a mo

radoraWanderléia Schüller, 37.
"Corno a água não tem para

onde escoar, ela escorre por de
baixo da terra", comentou o ser

vente Laércio Custódio Macha
do, mostrando uma valeta que se

formou nos fundos da residência
dele. O coordenador da Defesa
Civil, Maicon da Costa, confir
mou a situação. Ele explicou que
no local foi constatada a presen
ça de nascentes de água que es

coam pelo solo.

DAlANE ZANGHEUNI João Pinheiro mostra lavanderia da casa, destruída na enxurrada de novembro

Cerca de R$ 12 milhões devem
ser liberados através do FGTS
JARAGUÁ DO SUL O gerente acredita que ou-

A Caixa Econômica Federal tras mil pessoas estejam en

calcula quecerea de R$ 12 mi-' caminhando a documentação
lhões devem ser injetados na para ter direito a liberação. Na
economia do município atê o": última semana, os funcioná
mês de março, com a libera- rios da agência têm' atendido

.ção do FGTS [Funde de Ga;' ,de 60 a 100 peSSO<IS por dia em
rantia por Tempo de Serviçal: " busca do benefício: ''A maioria

. A, expectativa é que' aproxí-; delas investe na compra de
.

, madamente quatro mil traba'�i;;:materiais 'de, construção e de
','

lha'dores que tiveram ás, casasX/: eletrodomésticos que' estraga
atingidas pela enxurrada solh' <ram", comentou.

' ,

citem o benefício.
-

,:,'
'

,Warléy calcula que quatro mil trabalhadores devem solicitar o benefício De acordo com o' geren-:" PRAZO FINAL
.' te geral da agência da Caixa;" "

,"

- O prazo final para encami

Econômica Federal de [ara- .nhar a documentação é até o

guá do Sul, Warley Marcos dia 12 de março. Conforme
Weller, cerca de três mil pes- ,Warley, tem direito ao FGTS
soas fizeram o pedido desde o os trabalhadores com cartei
dia 6 de janeiro, que marcou ra assinada vinculados à CLT
o início do mutirão do FGTS (Consolidação das Leis Traba- ,

na Arena Jaraguá. Até a quin- lhistas). Para evitar que o be
ta-feira, R$ 2,34 milhões fo- nefício seja cedido quem não
ram sacados. Ele calcula que teve a casa atingida, a Defesa
mais R$ 6,21 milhões devem Civil realiza vistorias nas re

ser retirados até o final da sidências localizadas fora das

próxima semana. áreas de risco já mapeadas.

Como solicitar
o benefício

Quem .não fez o pedido do
benefício no mutirão da Arena

pode fazê-lo até o dia 12 de mar

ço, direto na -Caíxa Econômica,
das 10 às 15 horas. Veja a docu
mentação necessária-> Declara
ção da Defesa Civil (deve ser so

licitada através do telefone 156);
-depois de pronto, o documento
deve ser retirado no setor de pro
.tocolo da Prefeitura, das 7h30
às 11h30 e dás 13 às 17 horas:

,

• Original � cópia do PIS (geral-
'

mente está anexado na carteira

profissional], Quem tem cartão
do cidadão pode utilizar este do- '. '

cumento, pois o PIS está inscrito
lá; • Original é cópia da Carteira'
de Trabalho - as páginas da foto
'(frente-e verso), dos contratos de
trabalho e das anotações gerais; •
Original e cópia do comprovante
de endereço em nome do traba
lhador (água, luz ou telefone, po
dendo ser dos meses de agosto a

novembro, até o dia 14); em caso

de casa alugada, trazer original e
cópia do contrato de aluguel.
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CULTURA

Matrículas abertas
para Jazz Band Elite
Novidades na cultura devem suprir a procura
CORUPÁ

As matrículas para a Escola
de Música Jazz Band Elite já co
meçaram. A Secretaria de Edu
cação informa que as aulas ini
ciam no dia 9 de fevereiro e que
quem aguarda na lista de espera
deve ser chamado para integrar
a banda. Isto porque neste ano a

comunidade deCorupá contará
com reforço na área cultural.
"Estamos a todo vapor", garante
a chefe de Cultura, Maria Apa-
recida Rosa. .

Segundo Maria Aparecida,
a lista de espera acumulava 54
nomes que agora devem ser

convocados. A novidade é a

contratação de dois professo
res e implantação do período
noturno, além do matutino e

vespertino. "Também estamos
fechando com um maestro",
acrescenta.

A chefe de cultura divul

ga ainda novas contratações
para o setor. A partir do dia 2

de fevereiro, uma historiadora
vai atualizar a cartilha escolar,
com dado fi do município, e

renovar o arquivo fotográfico.
"Faltam dados e informações
na nossa apostila", destaca.
As escolas da cidade também
receberão assessoria de uma

p_rofessora de dançà e teatro.

"Ela trabalhará 40 horas por
semana e vai atender todas as

Escola de Música Jazz Band Elite completará 18 anos de atuação

unidades municipais", diz.
Fundada em 29 de maio de

1991, a Escola de Música Jazz
Band Elite completará a maiori
dade neste ano. O nome é uma

homenagem a uma antiga banda
formada pela família Linzmeyer
em 1901, a Jazz Band Elite.

São 14 cursos ofereci
dos pela escola: teclado, vio
lão, bateria, guitarra, baixo,
acordeon, percussão, trempe-

te, clarinete, sax, flauta doce,
trombone, tuba e bombardíno.
O valor da mensalidade é R$
20 e o aluno pode escolher
dois instrumentos. As matrí
culas devem ser feitas na Divi
são de Cultura, na Secretaria
de Educação. Outras informa
ções com Lúci ou Valquíria no

telefone 3375-1399.

LUCIANA DE AGUIAR

Reforma na escola está atrasada
Previsão é ser concluída até abril, enquanto alunos estudam no ginásio
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

Os alunos da rede estadual
em São João de Itaperiú voltam
às atividades escolares no dia
10 de fevereiro, mas em vez da
sala de aula, o retorno será para
o Ginásio de Esporte. Os atrasos
na obra da única unidade es

colar estadual são justificados
pelo mau tempo que assombra
a região desde novembro do
ano passado.

''A Escola de Educação Bá
sica' Elvira Faria Passos foi de
molida ano passado, ela está
sendo reconstruída, moder-

.
nizada e ampliada", explica a

secretária de Educação, Maria
Ida Leduvino. O prazo previs
to pela SDR (Secretaria de De
senvolvimento Regional) de
[oinville era no início de feve
reiro. ''A previsão agora deve
ficar para março ou abril", in
forma Maria Ida.

Segundo a SDR, _p, CQ
légio tem 40 anos e durante
esse tempo recebeu uma refor
ma, que não atendeu fadas as

necessidades. A secretária de
Educação afirma que cerca de
600 alunos estudam na Elvira
Faria Passos, com atividades de
ensino fundamental e médio .

EMANCIPAÇÃO
São João do Itaperiú perten

cia a Barra Velha até março de
1992, quando a emancipação
foi formalizada através da Lei
8.549. Na época, políticos ale

garam que a comunidade não
tinha afinidade com as. tr,açll,,-

� çõss culturais e nem recebia
assistência de Barra Velha.

No dia 1° de janeiro de i993
foi instalada a primeira legis
latura. O atual prefeito Valdir
Corrêa foi reeleito. No balanço
da última gestão, os investi
mentes na cidade somaram R$
3.172 milhões.

EDITAL
MARGOT ADELlA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul. Estado de Santa Catarina,

na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

DALTON ROCHA CPF: 045.674.709-58
CPF: 218.t65.739-49

scéce: Nota Promissória
Dala Vencimenlo: 10/1012008 Valor: 2.200.00

ERSON CARLOS RAUlINO CPF: 004.131.739-41
.

.'

CNPJ: 05.593.9411000

�gta Prorníssóría
Data Vencimento: 20/0212006 Vaior: 2.302.82

CPF: 667.391.959-00

Data Vencimenlo: 05106/2007 Valor: 6.993,77

SILVA CPF: 559.492.829-49
CNPJ: 17.192.4511000

ARRENDAMENTO MERC.
OS ASSOCIADOS . Data vencimento: 081tl12007 Valor: 18.750,00

e 443,00

Data Vencimento: 28/1211007 Vaiar: 498,38

CPF: 070.677.549-09

Data Vendmenfo: 11104i2008 Valor. 1.075,92

CPF: 076.215.869-74

Dala Vencimento: 2tl11/2oo7 Vaiar: 774,04

SON LUIS GERVtACK CPF: 025.843.25942
C.F.i CNPJ: 01.149.9531000
Espécie: INDICACAO
ZE &ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 22/10/2007 Valor: 1.t17,21
-�.�-�---_._--_.. _---------_._.-

LAUBE CPF: 310.439.509-S2
CNPJ: 01.149.953i000

'le: INDICACAO
ADVOGADOS ASSOCIADOS Data vencimemo: 01/1012007 Valor: 2.601,99

OMERCIO DE MATERIAIS ELE CNPJ: 73.340.7211000
CNPJ: 04.080.721/000 .

Duplicata de VeB�tMv�����f6: i?8j81�go9 Valor: 2.207.27

CNPJ 05246542/000

.5421000

ad8� Valor: 52,48

: VALDIVINO DOMINGUES DE OLIVEIRA
IA CNPJ: 57.561.615/000

Ml[r�Ã�iep���I�?�jsSÓria Data Venclmentc: 03/03/2008
----_._---_._----_. ._------_-_----_._-_-_-_--_.

: PETRY E MOTTA LTDA ME
VEICULOS PECAS E S LTDA CNPJ: 79.

ARf§fLé��: Duplicata de Ve��1��7��r���?�:

CPF: 061.595.699-88

CNPJ: 04.586.9301000
LTOA CNPj: 82.887.175/000
de Venda Mercantil por indica�o

Apresentante: CAl Data Vencimento: 15i01/2009 Valor: 429,67
----------------------.---.----------_--------_------------

Protocolo: 101595 Sacado: GUSTAVO PACHER CPF: 003,606.309-60
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARYLLIS CNP;: 00.906.163/000
Número do Titulo: 9200023535 Espécie: Duplicata de Venda Merc�nti! por lncicaçâc
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data vencimento: 15/0112009 Vaiar: 24,35

Protocolo: 101611 Sacado: JOSIANE BIEGAIIANUKI CPF: 021.060.129·93
Cedente: TECH MA�TER INFORMATICA LT.DA CNPJ: 07.206.4781000

���������t��I�n�����1r��ét�ó����cata de Venda�:���g�re��icf�toolí2009 Vaiar: 270.00

Protocolo: 101641 Sacado: DEBORA CRISTINA DA SILVA SCHWARZ CPP: 866.517.819-S7
Cedente: BV FINANCEIRA.S/A-C.F'!. CNPJ: 01.149.9531000

��������it�Jgg��12�Et11���p�1f�i'�/tCrédito Ba���tencimento 2010;/2006 Valor. 2.665,23

Protocolo: 101642 Sacado: BERVlARD EleKE CPF: 541.629.989-49
Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.Ei. CNPJ: 01.149.953i000
Numero do Título: 750054668 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante: ADVOCACIA BELLlNATI PEREZ SIC Data Vencimento: 16/10/2007 Valor: 2.080,98

Protocolo: 101655 Sacado: DANIEL C0M DE ART DO VEST LTDA ME CNPJ: 07.013.7431000
Cedente: BANCO GERDAU CNPJ: 00.183.9381000
Número do Titulo: 314192003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçâo
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 1310112009 Valor: 242,92
.---:---------__;__.__ ._�--------_._---,-----

Protocolo: 101656 Sacado: CRISTAL TURISMO TRANSP LIDA CNPJ: 74.195.900/000
Cedente: ATNACOBRANCA DE TITULOS LIDA CNPJ: 03.668.865/000

��:':�I1IJ�JJ��k Espécie Duplicata de�:r��e�;;''::�P8�/�1��OValor 1.075.00

E, como os ditos devedores nap foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida innmacao, faz por intermedio do presente
Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo da Lei, a fim de
liquid-.?r o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.z

Jaragua do Sul. 30 de Janeiro de 2009
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UM DOS
MEUS AMORES

Ontem foi um dia especial: aniversário do meu paizão. Um homem
charmoso, vaidoso, bonitão (olhos azuis, iguais aos meus) e teimilso
como uma porta. Um pai severo na medida certa. Um trabalhador in
cansável, desde garoto. Um homem de bem. Um alemão maravilhoso,
cheio de histórias pra contar e algumas que ele não conta, mas que
os filhos contam. Helicóptero é "aerocóptero" (tem lógica!), a emissora
do Silvio Santos é "SBP" (não deixa de ser um veneno), estuprar é "es
toporar" (faz sentido) e a filha caçula (que é conhecida por Jane) tem
o nome pronunciado com ''x'', no diminutivo. Olha o constrangimento!
Ainda assim, amo imensamente! Meus desejos mais sinceros de muitos
anos de vida, ao nosso lado. Parabéns, Sêo Guido!

DO INTERNAUTA .

"Numa rede de supermercado que tem

aqui em Jaragl!_á e Joinville, verifi
camos que Há diferentes preços para
o mesmo produto. E isto foi no mesmo

dia, assim que saímos de lá, viemos
aqui em Jaraguó e constatamos... In
crível!" (Elemer Kroeger). "Certíssimo
Elemer, tá faltando concorrência em

supermercado por aqui! Nós pagamos
alte por isso, postos de combustíveis
então ...". PAUlINO

TRISTEZA
E REVOLTA
Como todo mundo, senti o .

choque da tragédia do de
sabamento da Igreja Renascer.'
O que me deixa um tanto indig
nada, é o pedido 'dos "donos" do
templo, de reforçar o dízimo,
com contribuições generosas.

.

Porque essa urgência em recon

struir a igreja? Religião se faz em
qualquer lugar descente. Ah! É "a
vontade de Deus" que. se erga o

templo novamente? Porque os

seguidores nõo usam desse mes
mo pensamento para entender
a prisõo do casal nos EUA?

O CARNÁ DE SALVÁ
Em ritmo de carnaval (bem lento, para os lados de cá), descobri na

internet que o abadá para o famoso bloco carnavalesco Camaleão, de
Salvador, custa R$1.890,OO. Em outro bloco muito conhecido, o Nana
Banana, R$1.390,OO. Preços espantosos? Nem tanto! Mais espantoso é
constatar que esse abuso se dá em função da demanda. A bagatela
dá direito a muita cotovelada, empurrão e, sem exagero, um monte de
gente querendo apalpar seu marido/mulher. Tudo bem, pode ser legal,
é parte da cultura do nosso país, a Bahia é linda, etc e tal. Mas eu fico
por aqui, ouvindo Caetano da minha sacada.

DANÇANDO -

Gostemos de novela ou não, uma
coisa nós temos que admitir: Elas
ditam moda, estilos e comporta
mento.lVira e mexe a gente copia
um modelito, um esmalte, um

bordão, um corte de cabelo. AS
trilhas sonoras saem das nove

las diretamente para o nosso

dia-o-dia. Em muitas ocasiões o

ritmo alcança as baladas e, mais
.

comumente, os salões de dança.
A lambada, o funk, o samba de
gafieira, o forró, a música cigana, '

a dança do ventre e agora (que
rem apostar?), o ritmo indiano.

SUPER HERÓi
Vi uma charge do Obama carregando
o mundo nas costas. Achei genial,
porque a expectativa em cima desse
homem é tanta, que na primeira pisada

. de bola dele, vão crucificá-lo. Ele tem

multe tempo pela frente e já mostrou
boa vontade e atitude, fala bonito e

promete o que o povo quer e precisa.
Essa expectativa tem um nome. Fé! Os
americanos estão depositando toda a

sua esperança nesse presidente. Ago
ra, há quanto tempo não nos sentimos
assim por aqui? Por onde anda nossa

fé nos governantes?

COISA DE PAI
lembro do meu cunhado há uns três ou

quatro anos: "Minha filha vai namorar
só depois dos 18. E nada de usar short
e saia curta porque dou-lhe uma surra

de laço". Ela fez 16 a nos recentemente
e apareceram lá em casa. Ela (com um

vestidinho milimetricamente medido
para tapar o popô e nada mais) e o

namorado. E pra provar que a língua é
realmente um chlcete, foi meu cunha
do quem comprou o presente de Natal
do genro. Tanta marra pra nada.

BISCOITO DA SORTE

ROUPAS FEJ.,1IN1NA$· _ACESSORjQS

LiquidaVerão

��
Defronte 00 co!oglo Bom Jesus

47 3055 0878

bloqdoccrmelc com br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-----_______:___---VARIEDADES

FEMUSC

o CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2009

MESTRES EM SERViÇO
Professores do Festival de Música deSanta Catarina são espetáculo a parte

JARAGUÁ DO SUL

Eles são apenas 45, mas-é

por causa desse seleto grupo
que mais de 500 pessoas se

dispuseram a sair de casa, per
der horas em aviões e ônibus
e passar duas semanas no Fes
tival de Música de Santa Cata
rina, em [araguá do Sul. Tanta
movimentação tem uma razão.

Naquela turma, aparentemente
pequena, estão alguns dos mais
renomados instrumentistas do
mundo prontos a ensinar tudo
o que aprenderam ao longo de
décadas de carreira. E, isso in
clui não só as aulas dos instru
mentos oferecidas pelo evento.

Segundo a pianista Vivia
ne Taliberti, o Femusc possui
uma característica única. "Em

quatro anos ele conseguiu
se tornar o melhor do país
e, além do lado profissional,
ainda há a questão humana,
o contato próximo entre estu-

dantes e professores", explica,
demonstrando conhecer cada
detalhe do festival. Não é por
menos, àfinal, ela utiliza o cra

chá verde, de "mestre", pelo
quarto ano consecutivo.

Perguntada sobre o motivo
de repetir tantas vezes o mes

mo trajeto, iniciado em Uber
lândía, no triângulo mineiro,
Viviane não mostra indecisão.
Para ela, a viagem é muito bem

recompensada ao reencontrar

os alunos. Ano após ano, diz

perceber o desenvolvimento
musical dos jovens músicos e,
a cada aula, ainda tem a chan
ce de reafirmar o próprio co

nhecimento. De brinde, tam-.
bém pode tocar em formações
pouco convencionais fora do
Centro Cultural da Scar, jun
tando o piano aos metais ou

ao violão, por exemplo.

KELLY ERDMANN

Contrabaixista há mais de 30 anos, Sergio de Oliveira adora o Femusc

Viviane vive rodeada de alunos. O companheirismo é tanto que, ao final do Femusc, eles continuam pr,ocurando-a

FESTIVAL DE AMIGOS
Já Sergio de Oliveira, que

divide as classes de contrabai
xo com o também professor
Milton Masciadri, lembra de
um outro pretexto para ter

participado do Femusc por
duas vezes. "Isso aqui é um

encontro de velhos amigos",
resume. Ele conta que conhe
ce o maestro e diretor artís-

.

tico do festival, Alex Klein,
desde 1979, quando ambos
ainda eram estudantes de
música e procuravam fes
tivais no Brasil afora com o

intuito de se capacitar. _

Agora, após tanto tempo,
Oliveira sente prazer na tarefa
de acompanhar os jovens. "Gos
to daqui, os alunos são sempre
muito bons", destaca. Como

professor, ele ainda cita mais
um fator positivo percebido em

Jaraguá do Sul. Segundo ele, as
aulas misturam instrumentistas

de vários níveis, beneficiando a

troca de informações entre to

dos os participantes, sejam pro
fissionais ou não. E, experiência.
é o que não falta, principalmen
te, para o contrabaixista.

Ele começou a carreira
com um violão clássico nas

mãos. Por causa de uma.bolsa
de estudos, resolveu trocar de
instrumento. Ao mesmo tem

po, conheceu a futura esposa,
também musicista, e não pa
rou mais de tocar. Ele chegou
a ter uma jornada diária de
estudos de dez horas segui
das. Nesse período se mudou

para a Alemanha e integrou a

Filarmônica de Berlim. Hoje,
radicado em São Paulo, dá
aulas para diversos estudan
tes, inclusive, os integrantes
de um projeto social na fave
la de. Heliópolis, na capital
pau íata.

AGENDA DE HOJE
• 13h - Concerto social

Palco: Shopping Breithaupt
• 18h - Música na Igreja

Palco: Igreja Evangélico
Luterano do Centro
Programo: Antonio Vivaldi, Concerto
para quatro violinos em si menor
J.S. Bach, Concerto de
Brandemburgô nO 4
W.A. Mozart, Concerto para flauta,
harpa e orquestro

• 19h _:Jovens Sol istas
Polco: Pequeno Teatro do Scor
Programa: Cláudio Sontoro, Mini
concerto paro cordas
Comile Soint-Soêns, Sonata poro
oboé e piano
Johonnes Brahms, Ouinteto em fá menor

poro piano e cordas

• 20h15 - Musicalmente Falando
Polco: Grande Teatro do Scor

• 21 h - Grandes Concertos
Palco: Grande Teatro do Scor
Orquestras: Mozart e Sinfônico do Femusc

Programo: W.A. Mozart, Concerto poro
clarinete e orquestro
Ravel, Dophnis e Cloé, Suíte nO 2
Ingressos: RS 16. Estudantes pagam
RS 8 e idosos e portadores de deficiência
físico têm acesso gratuito

• 22h45 - Noite Adentro
Polco: Piano' s Bar do Scor
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Im o CORREIODO POVO
SEXTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2009

CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCfHTtlR _

No templo do EIDivino
Aos meus olhos, o- que mais impressiona

quando se sai por urn Brasil de pouca informa
ção, é a enorme quantidade das chamadas igrejas
penteoostais. Ao mesmo tempo se percebe três

traços característicos do povo brasileiro: religio
sidade, generosidade e ingenuidade. Essas igrejas
estão em todos os cantos, por todos os lados. Se
não estão anunciando que o fim do mundo está

próximo, estão anunciando a chegada de alguém.
Vindo até, de urna nave espacial. É o caso da
Igreja do Trance Divino. Seus devotos esperam a

chegada de Juju, o primeiro ser hurnano a nascer

no interior de urna nave espacial. Espera, é cla
ro, regada com muito trance, urna ramificação da
"nova" música eletrônica. Alto Paraíso, no estado
de Goiás, onde fica a sede da igreja, é a mesma

cidade de onde costuma vir comentários que seus

habitantes possuem contatos com extraterrestres.
O povo dessa pequena cidade fala que enquanto
os devotos do Trance Divino dançam ao som da
musica eletrônica, proclamam urna maneira de

meditação, onde a musica eletrônica é usada em
forma de culto buscando a paz e o amor. Como
outras igrejas pentecostais, o Trance Divino é for
mado por pastores, bispados e missionários. O

requisito mínimo para ser pastor é ser DJ.
Tão impressionante quanto o crescimento e

enriquecimento das chamadas igrejas pentecos
tais é a capacidade que elas têm de tirar o melhor

proveito pecuniário das piores situações. E o caso
. do casalEstevam e SoniaEmandes.os fundadores
da igreja Renascer em Cristo. Ele apóstolo, ela bis
pa da entidade. Exercendo com maestria o papel
de vítimas - do maléfico Satanás - pela prisão em
portarmuitos dólares escondidos nurna Bíblia, ao
tentar entrar nos EUA sem os declarar, o casal tem
aparecido e comovidomuitos de seus adeptos nos
·telões, via satélite. Diretamente de Miami, o casal
conduziu um culto em homenagem às vitimas do
desabamento do teto da sua sede em São Paulo
- pelo qual tudo indica que foram responsáveis
diretos. Conforme artigo do jornal O Estado de
S. Paulo, longe de fixar-se na dor da tragédia, o
encontro transformou nurna bem-sucedida pro
moção visando à arrecadação extra dos recursos

dos fieis, destinado à reconstrução do templo e,
se houver sobra, ao próprio enriquecimento. "Não
é para mim, nem para â bíspé, é para a glória de
Deus", diZiaEstevam. Continuava: "Venham aqui,
á frente do palco, apresentar as suas doações. Por
que quem dá a Deus não permite que falte nada".
Imediatamente o palco se encheu de doadores
mostrando seus envelopes cheios de dinheiro.

O bispo renascentista confia tanto na inge
nuidade dos seus devotos contribuintes que não
hesitou em dizer, sem enrubescer, que se pudesse
"escolher o local para morrer, escolheria o altar
dentro da igreja". "Essas vidas", acrescentou, re
ferindo-se às extintas no desabamento, "estavam
preparadas para a eternidade". "Deus levou aque
les que ele desejava".

PS: as palavras do bispo, transpostas na segun
da parte do texto obtive do site youtube.

VARIEDADES�-�------

• Cine Cidade 1
• Um Faz de Canta que Acontece (Oub)
(14hl0, 16h, 17h50, 19h40,21h30-todososdias)

• Cine Cidade 2
• Quarenteno (leg) (19h30, 21 h20 - todos os diaS)
• Modogoscor 2 (Oub) (14h, 15h50, 17Mo -todos os diaS)

• Cine Mueller 1
• Um Foz de Conto que Acontece (Oub)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h -todosps dias)

• Cine Mueller 2
•

• O Curioso Caso de Be.[1jamin Bullon (leg)
(18h15, 21 h20 --todos os dias)
• O Dia em que a Terra parou{Leg)
!13h40, m�5 - todos os dias)

LIVRO

A
pequena
ilha
Andrea Levy

.Er,.EITO o �lBUI()R ROiíIANC'E DA'HTSTÓRJA
DO ORAN'Gl� P1U1..t�-

País hostil
e devastado

Após combater na Segunda Guerra
Mudial, o jamaicano Gilbert Joseph volta
à Inglaterra para tentar uma vida melhor
ao lado de sua mulher: Porém, o que eles
encontram é um país devastado e hostil,
onde o preconceito está em toda a parte.
O que nenhum deles sabe, é que há algo
mais a uni-los. Algo que também pode
separá-los para sempre.

A força da
amizade

Quanâo a vida de Arvilla vira de pon
ta cabeça, ela decide chamar suas duas
melhores amigas e cair na estrada. Con
forme as três amigas percorrem o país,
um mundo de mudanças surge diante de
seus olhos e elas descobrem que estão vi
vendo o melhor momento de suas vidas.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Flor de lys, Edmar, Marolanis e Tozé decidem
transferir uma porte do dinheiro para o conto
de Belarmino. Júlia exige que Mouro se afas
te de Denise. Otávio e lívio olmoçom.Theo vai

poro o quarto. Edmor esconde o pen drive.
Tozé é sequestrado por chineses. Zuleiko per
cebe o sumiço de Tozé. Otávio pede poro lívio
não d_eixor João chegar perto de Theo até que
ele se recupere. Stelinho e Wu pressionam
Tozé poro saber o que fazia no quarto de Flor
e ele acabo confessando que o menino tem o

senha do pen drive.

TRÊS IRMÃS
Violeta vibro com o reação de Suzana. Virgínia
procuro despertar o esperança em Sandro. Ben
to e Jacaré esperam por Gennoro. Boby conto o

Ooro que queria ser o melhor amigo de Artur.

Virgínia converso com Woldete. Moemo conto
a Dora que Suzana esteve com Violeta. Xonde
foz uma proposto o Neidinho. Sueli interrom

pe o encontro de Bllby e Sylvié. Alcides visito
Woldete e é surpreendido por Wolquírio. Ja
caré brigo com Xonde e Bento surge poro aju
dar. Suzana chego em coso e encontro Alma e

Oora à suo espero.

CAMINHO DAS íNDIAS
Roj é recebido com festa. Bohuon pede descul

pas o Monu. Monu pergunto o Bohuon sobre
seus antepassados. Aída tento convencer Silvio
de que Yvone não é uma boa pessoa. Roj tento
conversor com Dudo. Pondit revela o Oposh que
o fazendo de Monu está hipotecado. Oposh co

munico o Pondit que Roj não se casará se não
receber o dote. Monu mando investigar Bahuon
e suo família. Roj surpreende Dudo 00 dizer que
suo família não aceita elo. Shonkar. comunico o

Bohuon que não vai. mentir poro Oposh.

CHAMAS DA VI DA
Antônio diz poro Beatriz que não vai fazer
nenhum assalto. Diego diz que é melhor eles
contarem o verdade. Antônio dá um safanão em

Diego. Beatriz diz que já estava sentindo chei
ro de armação. Antônio confirmo que eles vão
assaltar uma revendedora de carros usados.
Carolino diz que Vilmo plantou o bilhete no

caixa. Vilmo diz que nunca éxplodiria o fábri
CG dela. Eurico diz que cogito o possibilidade
dé Vilmo ter forjado um álibi. Vilmo diz que
tem alguém querendo incriminá-lo. Carolino
fico inconformado.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Toti se revolto 00 descobrir que Mario está

grávido. Elo acuso Mario de ter engravidado
de propósito. Toti se descontrolo e começo o

quebrar objetos. Valente, Morcelã, Beto e Aline
chegam 00 local marcado com o ligo Bandido.
Valente fico o espero dos vilõe�. Oráculo rece

be uma duplo de vampiros gêmeos. Rogério 11
Reinaldo convidam Oráculo poro uma rebelião.
Eles contam que o plano é invadir o Depecom.
Noti se desespero 00 saber do rebelião e diz que
precisa aviso r aos agentes do Oepecom.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade dos emissoras).
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Locadora de equipamentos

para construção civil

Locação de máquinas e equipamentos
para sua construção

(47) 3376-3684/9975-0200

Tempo livre: um
bem precioso

Num mundo que parece girar cada
vez mais rápido, o nosso grande desafio
é ter tempo livre para descansar e curtir
a família. Pensando russo, o Construir &
Reformar reuniu, nesta edição, reporta
gens que pretendem ajudar você, leitor, a
conquistar esse bem tão precioso, mesmo
diante de uma rotina agitada e cheia de

compromissos.
Garantir um dia-a-dia .com mais lazer

e tranqüilidade' é uma das apostas do Em
mendõerfer Home Club, empreendimento
que lança um novo conceito de moradia
em Jaraguá do Sul. A idéia do projeto é tra
zer para dentro de casa todo o conforto que
um clube oferece. Dessa forma, o morador

-,
pode usufruir melhor do tempo e, çonse
qüentemente, ter mais qualidade de vida.

Não deixe também de conferir o ma

terial que preparamos sobre a decoração
de ambientes. Veja alguns modelos de ba
nheiras disponíveis no mercado. Afinal, é
revigorante tomar um bom banho depois
de um dia intenso de trabalho. Confira
também as novidades em papéis de pare
de, que voltaram com toda a força e garan
tem beleza e praticidade ao ambiente.

Já que estamos no verão, é importante
dar uma atenção especial à proteção da
casa e dos móveis. Conheça os diversos ti
pos de persianas, que protegem os móveis
dos raios solares e personalizam o espaço.
Veja também as orientações de especia
listas na fu.ea de engenharia civil sobre a

umidade nas residências, problema que
aumenta durante a estação tropical.

Por falar em tendências, a edição tam
bém traz uma reportagem sobre telhas
cerâmicas. A tradicional telha de barro,
como também é conhecida, está sempre
na moda e pode ser encontrada nos mais
variados modelos. e cores.

Boa leitura!

"Deus éFiel
.:

-Alarme
-Interfone

Segurança Eletrônica

- Câmera (C.F.T.V) Digital
- Controles de Acesso

- Portão Eletrônico

INSTALAçAo:
., Residenciais
.. Comerciais
fIt Industriais

Programação Visual: Márcio Schalinskl
Comerclallzação: O Correio do Povo' 2106.1919

Encarte mensal do jornal O Conelo do Povo:

• Cerca Elétrica

Fone: (47) 3273-7226
Rua José Narloch, 1456 - Bairro São Luiz - Jaraguâ do Sul - se

E�mail: multicom.jgs@brturbo.com;br

DICAS ÚTEIS PARA A CASA
Não dificulte as coisas na hora de renovar sua residência.

Veja como dicas simples e criativas podem ajudá-lo quando for reformar ou decorar

-------------- Fonte: http://bemsimples.uol.com.br -------------

ESPAÇO DO LEITOR Sabe de algum assunto que pode virar notícia?
Tem algum assunto que você gostaria de ver na próxima edição? Então mande sua sugestão para o e-mail
construirereformar@ocorreiodopovo.com.br. Sua idéia pode virar uma reportagem.

LCOMO DESAMASSARJ
A ROUPA SEM FERRO?
Mesmo que você não tenha um ferro de passar

à mão, pode deixar sua roupa impecáveL Para isso,
você precisa de: água; panela e pregador de roupa.
Coloque água para- ferver em uma panela; quando
houver vapor suficiente, coloque a roupa que você
precisa "passar" sobre a panela e deixe-a receber bas
tante vapor; Sobre uma mesa lisa e limpa, estique a

roupa o máximo possíveL Use a borda da mesa para
esticá-la melhor. Repita o processo até a roupa ficar

completamente desamassada. Pendure a roupa em

um cabide no banheiro enquanto você toma banho
quente, para que o vapor dê um caimento ainda me

lhor à peça. Importante: embora esse método possa
ser usado em todas as roupas, funciona melhor em
peças de algodão.

L

TIRE MARCAS DOS
MÓVEIS DE MADEIRA
Apoiar xícaras com bebidas quentes em móveis

de madeira pode deixar manchas brancas. Para tirar
essas manchas, você precisa de: rolha, óleo de linha
ça e cinza de cigarro. Unte a rolha de uma garrafa de
vinho com óleo de linhaça quente; esfregue a rolha
suavemente sobre a mancha branca até ela desapa
recer; se ámancha não sair, faça uma mistura de cin-

.

za de cigarro com óleo de linhaça; molhe um pano
na mistura e passe nomóvel até eliminar a mancha;
limpe omóvel com uma flanela de lã. Importante: se
o móvel for de nogueira, você pode passar uma mis
-tura de azeite e sal. Aplique e deixe agir durante 15
minutos e depois retire com um pano limpo.

L LIMPAR FERROJ
DE PASSAR ROUPAS
Pegue uma lixa de ferro fina e um pano, coloque

a lixa em cima da pano dobrado, esquente ojerro e

passe-o em cima da lixa até sair toda a sujeira. De
pois limpe com pano limpo e úmido. Somente tome
cuidado com ferros anti-aderentes. Esses devem ser

limpos de maneira diferente. Somente com pano .

..I

CERUnl
Fone: (47)3371-0791
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o modelo Glamour, da Pretty Iet, tem hi

dromassagem e' capacidade para duas pesso
as, além de 18 jatos de hidromassagem. Pos
sui ainda aquecedor, acionamento inteligente,
alças, cromoterapia, blower (jatos que vão de
baixo para cima), dois encostos para a cabeça
e enchimento automático. Disponível em um

modelo redondo e outro para cantos.

Banheiras para todos
os gostos e bolsos

I'"
1·4
I"

Não há nada melhor do que chegar em casa depois de um dia de trabalho e tomar

um banho revigorante. Veja alguns modelos disponíveis no mercado

PRETTV JET GLAMOURJá foi o tempo em que to

mar um bom banho de ba-
nheira era um luxo para pou
cos. Hoje existem modelos

para todos os bolsos. Tudo
bem, o banheiro já não é mais

aquele ambiente onde só se fa
zia a higiene pessoal. Hoje em

dia, pode-se fazer um pouco
de tudo: ler, assistir televisão,
escutar música, relaxar, fazer
cromoterapia, aromaterapia,
namorar, falar ao telefone.
Tudo isso, graças aos inúmeros
recursos desenvolvidos para
esse fim.

Mas o luxo nem sempre
sai caro. É possível ter uma
boa banheira a um preço bem
acessível, basta saber esco
lher. "Existem banheiras para
qualquer estilo e tamanho de
banheiro. Além disso, o clien
te pode adaptar a banheira
conforme a sua necessidade",
comenta Pamela Bonato, ar

quiteta e urbanista da Spa
cio 2D Pisos e Acabamentos.
Você quer uma banheira nor

mal, com hidromassagem, um
ofurô ou um spa?

OFURÔ
O tradicional - criado no

Japão - é feito de madeira,
embora existam no mercado
versões em fibra ou acrílico.
Geralmente é redondo ou tem

formato ovalado, para banhos
de imersão, que podem ser fei
to tom essências e produtos
que ajudem a relaxar. O tama

nho ideal deve cobrir os om

bros e comportar mais de uma

pessoa. A partir de R$ 6 mil.

o QUE DEVE SER
LEVADO EM CONTA
Antes de fazer a sua escolha éimportan

te saber os itens que uma boa banheira deve
ter. De acordo com Pamela Bonato, o primei
ro item é a segurança. Por isso, segundo ela,
é importante verificar se q banheira que você
escolheu foi submetida a testes. Isto significa
que todos os componentes devem ser projeta
dos para impedir acidentes. Além disso, exis
te a opção do piso antiderrapante, para que a

pessoa não escorregue. Para as banheiras com

hidromassagem, o segundo item é a hidrotera

pia. Pamela salienta que, quanto melhor for o
ajuste da quantidade de bolhas de ar e água,
melhor será a hidromassagem. Quando a ba
nheira estiver ligada, vale observar se do jato
sai uma quantidade razoável de microbolhas.

Só então é que deve-se considerar o designo
A anatomia da banheira é fundamental. O ide
al é sentar com a banheira vazia e ver como

é a acomodação, o conforto e a ergonomia.
Verifique também se o corpo não escorrega
para baixo e se os dispositivos não ficam en

costados nas costas, pois podem machucá-las.
O quarto item é o ruído. Para melhor relaxa
mento, existe a opção do ''Aqquant'', ou seja,
motor sem ruído. O quinto item é a robustez.
"Banheiras muito finas são muito frágeis e têm
vida útil muito mais curta", ensina Pamela.

Já o sexto item é a cor. Veja se a cor branca
da banheira não vai destoar em contato com

as louças do banheiro. Compare se o tom é o

mesmo para não'comprometer a harmonia
da decoração. Por último, ao comprar uma
banheira de hidromassagem deve-se avaliar a

disponibilidade de acessórios, como aquece
dor original de fábrica.

Indicado para áreas externas,
mas também instalados em áre
as. internas, os spas se diferen
ciam por serem objetos de lazer

completos e por terem água tra
tada com cloro (ou outro produ
to), o que faz com que a troca

da água não seja necessária. É
como uma piscina, só que mais
relaxante. Feitos de fibra ou acrí

lico, os spas são espaços intimis
tas e agradáveis, que podem ser

partilhados 'pela família inteira.
A partir de R$ 3 Inil (os mode
los com mais tecnologia podem
chegar a R$ 20 mil).

o CORREIO no I)OVO e _. ,

BANHEIRA SEM
HIDROMASSAGEM
Indicado para áreas internas, esse tipo de

'1§. modelo oferece apenas um banho de imersão,
'"

� sem jatos de água. São feitas em fibra. ou acrí-

� lico e não têm dispositivos e bomba para fazer

ê a água circular. Geralmente, são os modelos
niais baratos, o preço pode ser encontrado a

partir de R$ 1 mil. Segundo Pamela, como a

tendência é personalizar, é possível encomen
dar modelos de banheira com as opções com
ou sem hidromassagem. Exemplo disso são as

banheiras da Pretty Jet, que podem ser ade

quadas conforme o cliente preferir.
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BANHEIRA COM
HIDROMASSAGEM
Também indicada para áreas internas, esse

tipo de modelo tem como diferencial dispo
sitivos e bomba que fazem com que a água
circule. Conforme Pamela, as banheiras de hi

dromassagem são hoje as mais procuradas no
mercado. Feitas de fibra ou acrílico e conside
radas os modelos de melhor custo-benefício,
podem ser encontradas a partir de R$ 1,6 mil.
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Tradicionais·
e sempre

. .

na moda,
.

Uma das opções mais procuradas para
residências, telha cerâmica pode ser encontrada

em vários modelos e cores diferentes >

Como primeiro material de
contato com ambiente exter-

'. no, as telhas devem garantir
a segurança das casas contra
a ação do vento, sol, chuva,
granizo e outras intempéries.
Por isso, telhas de qualidade
são fundamentais. Apesar das
várias opções disponíveis no

'mercado, a telha cerâmica,
também conhecida como te

lha: de barro, ainda é uma das

.: mais procuradas para resídên-
·

cias, adequando-se muito bem
ao clima tropical e oferecendo
uma ótima relação de custo-

·

benefício.
A telha de cerâmica é ofe

'.

recída em uma variedade de
modelos, que variam quanto
ao tipo de encaixe, rendimen-

, to por m2 e inclinação exigida
dos panos do telhado; propor
cionando assim uma conside
rável variedade de alternativas

arquitetônicas possíveis com o
·

uso do material. Entre os mo-
r'

delas disponíveis no mercado
estão a Portuguesa, a Italia-

.

na, a Romana, a Americana, a
Francesa, entre outros. Além
disso, a telha de barro pode
ser encontrada em seu estado
natural ou esmaltada.

TELHA NATURAL
E ESMALTADA
A diferença entre a telha natural e

a esmaltada é que a primeira é o pro- .

duto em seu estado natural após ser

queimada, sem ter recebido qualquer
adicional de pigmentação ou esmalta-

.
ção. Por isso, a telha natural tem uma

cor vermelha, que é a característica
da argila queimada. Dependendo da

argila, essa cor vermelha pode variar
de tonalidade.

Já a esmaltada vitrificada é o pro
cesso no qual a telha natural' recebe
uma camada de esmalte cerâmico ou

camadá vítrea colorida, deixando-a
mais impermeável e bonita. Basica
mente, a telha esmaltada tem as se

guintes finalidades: estética e maior
durabilidade e impermeabilidade.

A telha esmaltada não é simples
mente uma telha pintáda com tintas
convencionais: é a fusão da camada
vítrea (como se fosse vidro) sobre a

telha que ocorre em alta temperatura
(em torno de 1000 "C). Por isso, ela
custa mais caro do que a telha natu

ral. De acordo com a auxiliar admi
nistrativa do Rei das Telhas, Katiane
Bauer Kiefer, enquanto o metro qua-

.

drado da telha natural modelo por
tuguesa custa em torno de R$ 11, o
mesmo' modelo da esmaltada custa

aproximadamente R$ 20. Ela também
ressalta que o valor varia conforme a

cor e a marca do produto escolhido.
Conforme Katíane, hoje é possível en
contrar a telha esmaltada em cerca de
15 cores diferentes no mercado .

. ,

CONFIRA A LISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA REGI�O .

• Amizade Com. de Matelials de Construção • Jaraguá do Sul· Rua Roberto
Z1emann, 497 (Defronte Garagem da Çanarlnho)· Czemlewlcz· 33714139
• amlzademc@teml.com.br

• BaITaMateriais de Construção e Betrodomésticos • Jaraguá doSul· Rua Fellcla·
no BortoIIIiI, 1110 (�Km7) • BaIT8 do RIo CetrO· 32762000·33761903
• balTamc:@temJ.çom.br

• casas daÃOIa • Jaraguá do Sul· Rua RelnoIdo Rau, 752· Centro • 32750204
• 3275020 - casasdaagll;l.jal'8§Ja®temI.com.br

• casteHnho Materiais de Construção. Çuaramlrl�. Rua.28de�,201-Sala
2 • Nova Esperanca • 33734264 - 33734264 - castelinho.mal@IÍrturbo.com.br

• PIermann Materiais deConstIUção • Jaraguá• Sul- RIIlIMaria Umbellna Da SIl
vá, 130 - Sala 2 • Vila LenzI � 33712000 • 33712000 • plennann®netuno.com.br

• DepeclI-Guaramlrlm - Rua EmesIo ReInke, 430 -Ilha daR� ·33732244
·33132244· padro@depecII.com.br

• DNC Dist Nacional de MaL de Construção - Jaraguá doSul· Rua Horácio Rublnl, : • Materiais de CohstruçãO HorIzoíite - Jaráguá do Sul- Rua Henrique Demathe,
413 (Pníx. Malwee) • BaITa do.RIo Ceno - 33760056·33761227· dnc.lmbrallt@: 505· NÍmlu Ramos - 33764590 - 96218079· g1lsonjunrena@hotmall.com
netuno.com.br

'

:
• Matelial de Constr. Santã éruz:Járaguá doSul· Rua AlbertoSantos Dumont,

• GadottI Mat para Construção - Jaraguá do Sul- Rua luisSartl, 761· Nereu
.

171·Vila Ll!lau ·32753727 - mc:scruz@terra.com.br
Ramos· 32760244·32760031- gadottlmat@telTa.com.br

.

: • Concremohr·�doSW· RuaCesarYalenllnl, 355 - J'rilsRIosdoSUl·33702695
• Hldramave· Jara,.á do Sul- Rua JoséTheodoro RIbeIro, 1410 (Pníx. Posto : - 33702223· jaraOIa@concrem.cómJJr-III8IIIIIOIII@!.c:óm.br
Pérola) -Ilha da Aguelra • 33703377 • 33700911· rlcardo@hldramave;com.br :. MoretII MaL de ConstnIção - Jaraguá do SuI·Rua Joaquim francisco de Paula,
- _.hldramave.com.br .: 158 - ChIco de Paula, 33716434 • 32753325��moréttlmat®brturbo.com.br

• Franzner - Jaraguá do Sul- Rua EmUlo Sc:hulz, 40.. São Luís - 33760786 -lmaI-, :. N� é 0d0rIzzIMIIf. de.Con$ução • h!I;IglIá iIo SUl ,Rua CarlosHanlt, 1700
ke®terfa.com:br·

..
.

': (Paralelo Br280, Km 70): Rau· 33700632.33717642 -�I.com
• JD PIsos Revest. eAcab. pI Construção • Jaraguá do Sul- Rua ReInoIdo Rau, 757 : • T1)oarteMaterial Construções - Jaraguá do.SuI,.!'v.,Pref,'WaldemarGRlbba,

• Centro - 33719355 • 32752329 'Jdplsos@lbest.com.br : 4386 • CentenárIo - 33702315 • 33705368 -IiiOÍiÍJmcivels@uol.CÓIII.br
• MannesManglIe(ras eVedações - JaraJlá do Sul � RuaJoão PIanIncheck, 807 :. WlnterCom. deMatde.�. -Jaraguá doSul- RuawalterMlII1(uanlt, 2270

• Nova,BraslHa· 21067m • 21067789·mallll8SlllV@netu.com.br : - Bana do RIoCernI· 33707106·wInter.materIaI@uoI.com.br

-

O calor da natureza para Q conforto de sua família

� .-/

TecnoSol
Rua Erwlno Meneqotti, 1496 - Água Verde

Jaraguá do Sul - Fone/Fax: 14713371-1679 - www.tecnosol.ind.br
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Proteção e conforto
Além de.embelezar o ambiente, persianas protegem os

'';' móveis dos raios'solares e garantem privacidade
. .

Elas trazemaconchego, pro- cial e comercial. Atualmente

teção à luz solar e intimismo há uma grande quantidade de
aos mais diversos ambientes, materiais, texturas, formas,
seja residencial ou comercial. cores e modelos de persianas,
Persianas são elementos de que permitem a criação dos

decoração essenciais em pro- mais diversos ambientes, do
jetos de design de interiores e estilo romântico ao moderno
um segmento do mercado que ou rústico.

,
vem ganhando cada vez mais Quanto aos materiais, há
espaço. modelos de alumínio, madei-

As pessoas podem não per- ra, algodão, poliéster, PVC,
ceber, mas é a persiana ideal fibras naturais e sintéticas. "A

que proporcionará a ilumina- escolha depende do tamanho
ção adequada, o clima visado. do ambiente e da decoração",
pelo cliente e, acima de tudo, comenta Gilmar Jaime da Sil
a proteção solar .perfeita para o veira, da Majestic Persianas.

ambiente, protegendo móveis
.

As mais tradicionais são as

e tapetes da ação nociva dos persianas de lâminas, mas

raios uv. As persianas têm um existem também as plissadas
efeito de 80% até 90% no blo- (feitas de tecido pregueado) e
queio solar. as romanas (que são erguidas

As persianas compõem o dobrando em camadas).
ambiente, gerando a claridade. A romana é uma das mais

que ele necessita com conforto procuradas nas versões tela
visual e até mesmo térmico, o (bloqueia a claridade parcial
que resulta em um espaço har- mente) ou black-out (não dei
monioso, independente do es- xa passar nada de luz]. Os ro
tilo que se almeja no projeto. lôs, como o nome já diz, são .

Além disso, elas proporcionam . aquelas peças que, quando re
mais privacidade ao local. colhidas, ficam enroladas. De

Inúmeras persianas são en- acordo com Gilmar, este mo

contradas no mercado. Elas dela permite a instalação de
<

podem ser classificadas em guias laterais, que impedem
-, horizontais. e verticais, e são - totalmente a entrada de luz no
indicadas para uso residen- . ambiente.

TENDÊNCIA EM CORES
De acordo com Gilmar da Silveira, da Majestic Per

sianas, a tendência indica o uso de tons claros, como
branco e champagne. "São cores mais neutras, que
possibilitam a harmonia com 'a cor dos acessórios e

componentes da decoração", comenta. A peça deve

acompanhar a proposta do espaço, sem brigar com os

outros Itens do ambiente. Em geral, persianas e rolôs
clarinhos funcionam como elementos neutros e vão

bem em qualquer estilo de decoração. Madeiras no tom
natural e fibras podem ser usadas para criar um clima

despojado ou aquecer um espaço contemporâneo.

PREÇO ,

.. Conforme Gilmar da Silveira,
as persianas são vendidas por
metro quadrado. Ele destaca que
o preço varia de acordo com o

tamanho, espessura da lâmina,
material utilizado ou se prefere
com ou sem black-out, No entan

to, ele destaca que as persianas
de madeira, que garantem um as

pecto mais rústico ao ambiente,
são as mais caras.
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-LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Para todos os modelos, recomenda-se tirar o pó

.

com' espanador ou pano Seco uma vez por semana, A
cada duas semanas, limpe coin aspirador de pó (bo
cal escova). Em locais muito poluídos, caso omaterial
aceite ser molhado (consulte o fabricante a respeito),
é permitido passar uma esponja levemente umedeci
da e um sabão neutro. A cada período de dois a três,
faça a lavagem de sua persiana numa empresa espe
cializada. Nas cortinas em fibra natural não é aconse
lhável a utilização de métodos de limpeza que 'se uti
lizam de água, pois as fibras perdem a maleabilidade.
e a textura original. Outro cuidado importante é evi
tar que persianas e rolôsbatam devido ao vento, pois
isso pode fazê-los entortar. Sempre que for deixar os
vidros abertos, mantenha a peça recolhida.

2
1S

MATRIZ: RU.A HÀRRYHADlICH, 47' CENTRO .

FONE (!l7) 3371 •.0380.3371.3969· maba@netuno.com.br
JlllfAi!.:'il\'fA.WA��AtWJ;,1��MO�
(P)i3alró'��mm����
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CONDOMíNIO
INTELIGENTE
Com tantas as opções

.

de lazer oferecidas, uma
das perguntas é: quanto
deve ser o preço do con

domínio? Para 'garantir o
bem-estar dos moradores
a um preço acessível, o
projeto trabalha o concei
to de "condomínio inteli

gente". Conforme Baitho
li, o Home Club possui
tecnologias que ajudam a

economizar energia, água
e pessoas, mantendo o va

lor do condomínio acessí
vel. Através do web site
do prédio será possível
reservar serviços como

$overnança e lavanderia
a.áreas comuns como:

espaço gourmet, churras
queira e home cinema.

PROJETADO PARA
O BEM-ESTAR

Ambientes personalizados e área de lazer para todas as idades são as apostas do Emmendõerfer Home Club

Você já pensou em curtir O projeto prevê duas torres de
momentos de lazer num lu- 12 andares, com quatro cober
gar que integre piscina, cine- turas planas e 32 apartamentos.
ma, spa, quadra de esportes, No entanto, Bartholi salienta
academia e outros ambientes? que o Iiúmero de apartamentos
Ou melhor ainda: já imaginou pode diminuir de acordo com

a possibilidade de ter acesso a o número de duplex ou de in
essas e outras opções de espa- tegração de quartos. "O projeto
ço sem precisar sairde casa? foi criado de forma a garantir
Foi com este conceito que nas- flexibilidade para unir aparta
ceu o Emmendõerfer Home mentos, que pode ser definido
Club, um projeto concebido na planta. A possibilidade de
para garantir o bem-estar em

. planejar as etapas da constru
todos os sentidos.' ção evita custos maiores e o

"Com a correria do dia-a- conhecido transtorno causado
dia, as pessoas têm pouco tem-

.

pelas reformas", explicou, O
po para o lazer. O conceito do Emmendõerfer Home

.

Club é
Home Club é justamente trazer projetado para a interação das
para dentro de casa tudo o que . áreas e' oferece diversas opções
-um clube oferece, garantindo de personalização de plantas.
qualidade de vida e possibili- Dessa forma, o próprio rrÍora
tando que o morador usufrua

.

dor pode definir de que forma
cada vez melhor dó seu tem- o apartamento será dividido.
pó", explica Marconi Bartho- Conforme Bartholi, as op
li, diretor comercial do Grupo ções de plantas oferecidas são
Estrutura, empresa especialista apenas sugestões de como

em edificações residenciais. pode s_er o apartamento, pois a

O edifício será construído planta é projetada para dar toda .

numa área nobre no Bairro Vila a liberdade de tirar e adicionar
Nova, na Rua Frederico Curt paredes, conforme seu estilo
Alberto Vasel. No Iocal foi cons- de vida. Construir uma escada
truído um apart�ento modelo

r"
interna para unir o apartamen

decorado, para que os interes- / to do piso superior ao do piso
sados possam visualizar toda a inferior, tirar e acrescentar pa
funcionalidadeconforto e bele- redes são algumas das' opções
za que o edifício terá a oferecer. possíveis para transformar o

A entrega do empreendi-' espaço interno e deixar a casa

menta está prevista para 201�. com a área que você deseja.

RESORT
Piscina com raia, área verde, minigolf, ofurô e quadra de

esportes são alguns dos espaços disponíveis no empreendi
mento, garantindo momentos inesquecíveis de lazer e des
canso com os amigos e a fanúlia.

ARQUITETURA
Projeto prevê duas torres de 12 andares e, entre elas, o espa

. ço para a área de lazer..Cada torre disponibilizará espaços como
hall social, espaço gourmet com salão de festas, conference rum,
home cinema e lavanderia.

.,�...itt II� ..

,. .•.

'BELISSIMA
"14 M I�J e N T f 5

CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 400
Jaraguá do Sul. se I Fone: 47 3055 Q881'
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Marconi Bartholi,
diretor comercial do

Grupo Estrutura

f

, .

BELISSIMA
AMBIENTES

CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 400
Jaraguá do Sul _ se I Fone: 47 3055 0887

OS APARTAMENTOS
Conforme Marconi, existem dois modelos básicos - de

apartamento disponíveis: de três ou dois quartos com

suíte, com opção de loft ou duplex. A área interna pode
variar de 68 a 236 metros quadrados, de acordo com a

necessidade. O preço dos apartamentos varia de R$ 160 a

R$ 730 mil, com financiamento direto na construtora ou

sistema financeiro. O apartamento modelo criado pelo
Grupo Estrutura mostra uma das opções possíveis de área
interna. Com área de 84 metros quadrados, dispõe de sala
de estar e jantar, cozinha e sacada com churrasqueira con

jugados, lavanderia, suíte mais dois quartos e banheiro so- ,

cial. Porém, a planta permite a flexibilidade dos espaços
conforine a necessidade.

INTEGRADO OU INDIVIDUALIZADO?
Apartamento modelo com sala de estar e jantar, cozi

nha e sacada com churrasqueira integrados: ambientes
podem ser conjugados ou individualizados para satisfazer
a necessidade de espaço interno.

I
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COMO PREFERIR
Apartamentos de três quartos ou dois quartos com sala

ampliada? Você decide. Também é possível escolher se
prefere a área de serviço em um andar e dormitórios em

outro, criar um grande loft ou um apartamento com dois,
três ou mais quartos. Com a possibilidade de personaliza
ção das plantas, é possível escolher a divisão d�aparta
mento e deixar a casa do jeito desejado. A consultoria de
um design de interiores também garante a melhor solução
para o ambiente.

PREOCUPAÇÃO COM
A SUSTENTABILIDADE
Outro diferencial do empreendimento é a preocupação

em utilizar os recursos naturais de maneira sustentável. En
tre os serviços disponíveis estão o Eco Clean, o Eco Clean
Car, coleta seletiva de lixo e Sistema My Way de controle
de iluminação (luzes projetadas para valorizar momentos e

. ambientes). O Eco Clean é a captação e reaproveitamento da
água da chuva para limpeza geral; já com o Eco Clean Car é

possível lavar o carro com água captada da chuva. Bartholi
ressalta também que a idéia de integração com a natureza
está presente na própria localização do prédio. 'Além de
ser próximo ao centro, o local é cercado por morros e áreas
verdes. Também tivemos a preocupação de trazer área ver- .

de para os espaços comuns do prédio, para que o morador

fique o mais integrado possível com a natureza".

i
-/
(
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aditivos na argamassa de re

boco e também aditivo que se
• Limpe a parede com urna pode aplicar no rejunte do azu

escova ou pano e água sanitá- lejo, para evitar a passagem da

ria. Deixe arejar bem e, depois, umidade para outros cômodos;
enxágüe. Deixe secar e, se for '. Todos os muros, platibandas,
necessário, repita a operação; - acabamentos de telhados, calhas,

• Se for preciso, conserte devem ter pingadeiras e rufas cor
as rachaduras com massa cor- retamente instalados, sem falhas.
rida plástica. Deixe secar e lixe Deve ser feita uma vistoria perió
a ,suI;lerfície; , ,dica no material de aderência do

,

,; Para pintar, use tinta lá- rufo com o muro, pois O mesmo
tex anti-fungos, para prevenir' perde aderência e se solta, estan-
futuras manchas. do exposto às intempéries;

COMO ELIMINAR
MANCHAS NAS

PAREDES?

,:_"J:;. "

� ..

• Na execução das vigas bal
drames (fundamento), utilizar
um aditi'{o no concreto;

• Sobre o baldrame, utilizar
a emulsão asfáltica (imperme
abilizante preto que se pinta o

baldrame) ou manta asfáltlca;

ADEUS, UMIDADJ:!
Veja alguns cuidados para proteger sua'casa da infiltração e dos fungos, problemas que aumentam'durante··o verãi'

-- .'.f�� ,��. ,,l;�;�:.";/ _

'

.
�

Até o fim do período de chuvas, que se encer- J"'"!'---........._.......
' ','

ALGUNS«;UJOADOS
,e

ra no final do verão, muitas paredes, lajes e pi- PARA ÉVITAR A
�os. vão �ostrar sinais de umidade, �omo fungos, ' UMIDADE
infiltraçao e estufamento dos revestimentos e da

pintura. Todos são problemas que poderiam ter
sido evitados se a impermeabilização necessária
tivesse sido feita durante a obra, com gasto mui
to menor do que as soluções para remediar o es-

'

trago já detectado.
'

A maior parte desses problemas ocorre por
falta de informação de quem está construindo,
seja do produto adequado para cada locai ou des
conhecimento da forma correta de usar o produ
to ou das áreas que merecem atenção para evitar
problemas de infiltração. "Resolver o problema
",depois é sempre mais caro e demorado. Contra
a umidade, todo o cuidado é pouco", ressalta a

engenheira civil Elusa Helena Stefanes, da Enge
nhariaEHS.

A umidade pode ter várias causas diferentes e

a ação correta deve ser específica para cada caso.

Ou seja: ,cada situação exige urn sistema de im

permeabilização adequado. "O mercado está re

pleto de produtos para cada situação. Problemas
sérios com relação à presença da umidade pode
riam ser facilmente evitados com a escolha cor

reta do material e técnica de aplicação adequa
da", esclarece Gilvan Hipólito Garcia, engenheiro
civil responsável pelas obras do Grupo Estrutura.

Um dos sinais mais comuns de que a casa

tem o problema é o surgimento de manchas no
local atingido. Normalmente a umidade ocor

re em ambientes çom pouca ventilação ou com

'>..pouca incidência de luz solar e em cômodos que
possuem parede anexa a uma outra (como por
exemplo, urna parede de urn quarto que faz divi-
sa com o muro do vizinho). ,

r'

'� umidade não é inevitável. Através de boa
técnica de execução e aplicação de material ade

quado, ambientes internos com aberturas corre
tamente dimensionadas e uma boa dísposíção do
empreendimento com relação à luz solar", com
pleta GHvan Hipólito. Os profissionais da área
afirmam que prestar atenção a cada um destes
fatores garante urn ambiente tranqüilo e saudá
vel para se viver.

• Usar camadas de brita na

base do piso cimentado;
• Evitar que o reboco entre

em contato direto com a umida
de do solo;

• Usar aditivo na argamassa
de assentamento de tijolo e no

� reboco até aproximadamente 60
� ,

� centímetros de altura (neste trecho
� evitar uso de cal na argamassa);
� : ..

ê • Executar uma drenagem
no terreno;
...................................................................

• Nos boxes de banheiro,
,

deve-se executar o reboco com

• Limpeza de grelhas e ca

lhas do sistema de drenagem de

água pluvial;

1
1
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Verão7 Só com ar-condicionado
.

. .,' ',' .'

Conheça os fatores que.
devem ser considerados para não

errar na escolha do aparelho

,I

É praticamente impossível
agüentar as àltas temperaturas
do verão sem a ajuda de um

aparelho de ar-condicionado.
Se a idéia é investir neste equi
pamento, saiba que não basta

apenas escolher um modelo
bacana. É indispensável tomar
alguns cuidados antes da com
pra. Entre eles, observar o ta

manho do ambiente, o número
de pessoas que usa constante

mente o espaço, e os períodos
.

de incidência do sol para cal
cular a potência necessária.

"Em primeiro lugar, é pre
ciso analisar o espaço em que
será colocado o ar-condiciona
do, pois psra cada ambiente é
necessária uma potência dife
renciada de BTU/h", ensina o

técnico responsável da Clima
sul Ar-Condicionados, Denil
son Veiga. O BTU é a unidade
de medição de carga térmica
do ambiente. Veiga explica que
a potência dos equipamentos é
'variável. No caso do modelo

Split, que é bastante procura
do, a potência das máquinas
pode variar de 7 mil BTU/h a

80 mil BTU/h, dependendo da
marca.

Outra orientação é ler com
atenção o selo Procel, onde
é possível se ter uma base de

quánto o equipamento irá ge
rar de gastos na conta de luz.
Os aparelhos antigos costu

mam gastar bem mais energia.
Na hora de escolher um ar

condicionado, deve-se consi
derar ainda o espaço necessá
rio para a instalação. "O ideal
é que o sistema de refrigeração '

seja desenvolvido juntamente
com o projeto da edificação,
independente do seu porte",
comenta.

O técnico destaca que a ins

talação deve ser feita por em

presas especializadas. "Cada
máquina tem uma bitola dife-
rente e o dreno deve ter caída,
para que não ocorra vazamento
na evaporadora", explica. Ele
também salienta que, quando a

instalação é feita por uma pes
soa não autorizada, a garantia
legal é de apenas 90 dias. Vei

ga também recomenda o com

prador a fazer periodicamente
a limpeza do filtro e realizar a

manutenção do aparelho sem

pre com um profissional espe
cializado.

, MANUTENÇÃO EVITA
PROBLEMAS DE SAÚDE
A falta de manutenção e de limpeza

no aparelho de ar-condicionado pode
comprometer o ambiente climatizado
e favorecer o agravamento de doen

ças respiratórias, como asma, rinite,
sinusite, pneumonia, tuberculose, en-

,
tre outras. Apenas com a manutenção
preventiva periódica do aparelho de
ar-condicionado é possível evitar a

proliferação de 'bactérias, fungos, áca
ros e insetos no ar. Além de auxiliar
na saúde, a prátii:::a proporciona maior
economia de energia elétrica e aumen

ta a vida útil do aparelho, que é de 15

anos, em média.
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Em harmonia
com o ambiente

Aconchego, economia e estética .são fundamentais
num projeto de iluminação. Mas a funcionalidade

nunca deve ser deixada para trás'
I

Fundamental na ambientação dozo da Silva, gerente da Decor-
de qualquer residência, se bem live iluminação e Automação.
escolhida, a iluminação pode Conforme Roberto, os mode
contribuir para a valorização do los e modos de uso das lumíná
projeto arquitetônico. A luz dei- rias em geral 'são muito abran
xou de ser apenas uma forma de gentes. ''A cada dia são criados
dar visibilidade aos cômodos. mais modelos, fazendo com que
Segundo especialistas na área, a os consumidores tenham um

iluminação é capaz de "criar cli- abrangente leque de escolhas";
mas" dentro de casa. Aconchego comenta. Ele destaca que as

e economia. se tornaram as pala- luminárias de madeira, cristal,
vras de ordem e precisain andar aço escovado, vidros, acrílicos e

juntas. E a escolha correta das metais cromados estão entre as

-".
luminárias e lâmpadas é a res- mais procuradas.
ponsávelpela viabilização desse O gerente da Haveg Mate-
casamento ideal riais Elétricos, Edilson Glasena-

''A escolha de luminárias E;l:}J,.,PP, ressalta que o cristal volta
lâmpadas a serem usadas pode corno tendência forte. Lustres
determinar tudo dentro de um imponentes e márcados pela ri
ambiente. Uma mesa oumóvel queza de detalhes ganham lugar
com um alto valor agregado po- importante nos projetos de de
dem ter sua beleza ofuscada se coração. Na contramão do esti
for iluminada de modo incorre- lo clássico, as .peças de acrílico,
to, assim como todos os ambien- com design moderno, também
tes de uma residência ou mesmo são muito procuradas.
comércio", afirma Roberto Car- Quando o assunto são os

·1

lustres, a tendência, hoje, com
bina os dois opostos. Na hora
de colocar a peça no ambien
te, não exite se quiser apostar
na modernidade e no clássico

juntos. "Para a área residencial,
misturar de forma haimoniosa

.

.

os estilos conservadores com

os mais arrojados, com ares de
modernidade, pode ser uma boa

opção", assegura Roberto.
Vale ressaltar, entretanto,

que a escolha dos modelos e

tamanhos das luminárias varia
muito de acordo com o gosto
de cada cliente, com os móveis
e o estilo da construção. Por
isso, é recomendável o acompa
nhamento de um decorador ou

arquiteto com experiência para
não errar na hora de escolher a
luminária. A orientação de um

profissional ou de uma equipe
especializada significa econo

mia e satisfação, com resultado
compensador. .;

ESCOLHA DA LUMINÁRIA
Veja alguns fatores que devem ser considera,ÇÍQ�

para não errar na hora de escolher uma luminária: :,,'
• Procure uma loja especializada em iluminação,

pois os profissionais vão "Orientá-lo sobre a quantfàá-.

�4 .'

de de peças e a potência de lâmpadas pára cada âtn�
biente;

• Verifique se as lâmpadas e reatores que acom

panham a luminária são fáceis de encontrar no mer

cado;
� Confira se as lâmpadas e reatores são fáceis de

trocar. Dessa forma, você mesmo poderá fazer a ma

nutenção das luminárias, de acordo com a orientação
de um profissional;

• O estabelecimento também deve oferecer garan
tia contra defeitos de fabricação e uma garantia con

tra queima repentina de lâmpadas e reatores.

o CORREIO UO POVO
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Se você_acha-que esta
é a única forma de deixar
a comunicação de sua
empreta segura?

SegIll'llllÇ8
• Centrais deaJanne
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monítOlamento-CFlV

• Céntmls de Inteifõnía
_

• Automaçiip de-"""""",
para condomlnlo (portll$s
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EM BUSCA DA ILUMINAÇAO PERFEITA
A iluminação deve estar fico. Por isso, as necessidades lâmpada, fazendo com que (em harmonia com o ,ambien- precisam ser cuidadosamente ela diminua ou aumente sua f

te. Nas residências, o uso de avaliadas, antes da escolha fi- luminosidade. Uma outra so- !
iluminação indireta destaca nal. Edilson ensina que a luz lução que também integra a

t

obras ou enfeites, lustres im- é qualificada pela temperatu- dimerização é a automação
ponentes em mesas ou salas ra da cor: branca fria, média residencial para

-

gestão de
com alturas maiores. Embuti- e amarela incandescente. A ambientes residenciais e pré-
dos discretos com iluminação branca é indicada para ba- diais.
direta ou mesmo mangueiras nheiros, cozinhas e lavan-

_

em sancas de gesso podem derias, enquanto a amarela AUTOMAÇÃO
determinar toda a beleza de é mais indicada para salas e A tecnologia é usada P?I'a_
um ambiente. quartos, criando um clima administrar o ambiente con-

Quando a iluminação da mais aconchegante. trolando todos os circuitos,
.

casa e-stá incorreta, as conse- No caso da luz focada, desde eletrodomésticos e .

qüências podem ser negativas ainda é possível obter ilu- persianas até caixas de som

tanto para o ambiente quan- minação pontual, com foco
_

e iluminação. O uso da auto-

to para os moradores, que convergente ou divergente, mação pode trazer muita co-

podem sofrer com os efeitos de acordo com o objetivo es- modidade, com, a criação de
das mudanças bruscas de lu- pecífico de cada ponto de luz, cenários onde é possível es-
minosidade. '�ém de causar como iluminar um quadro, colher todas as luminárias na
efeitos indesejados na beleza um vaso de flores ou uma potência desejada acionando
do ambiente, o uso incorreto' peça de mobília de designo apenas um botão. 'Assim você
da luz pode acarretar proble- Conforme Roberto, uma consegue fazer um cenário
mas de visão em todos que solução que acaba com mui- totalmente diferente e ainda

-]f freqüentam aquele ambien-j tos problemas na escolha da economiza uma parcela signi-
111:

te", explica Roberto Gardozo
-

potência de lâmpadas, ou ficativa em energia", comenta
da Silva, da Decorlive. mesmo para uso estético, é Roberto. Ele acrescenta que o

De acordo .com Edilson a dimerização de lâmpadas. uso de iluminação colorida é

Glasenapp, da Haveg, cada Esta tecnologia serve para outra forma de diversificar o

lâmpada tem um uso especí- diminuir a. potência de uma ambiente.

SI(Y
TV É ISSO cê�i�ãl

centraleletronica@hotmail.com
AproveHem nesse fim de ano Alarme ResidenCial a partir de RS 399,00 e

fique tranqüilo durante todo ano, incluslve nas férias.

PROMOÇÃO •

Portão eletrônico Unisystem + Interfone IIDl apenas RS 589,00
Brinde TI CAR fabre portão toque luz alta) instalado.

assine aqui

DICAS PARA ACERTAR NA ILUMINAÇÃO
• A peça. de entrada deve ter iluminação amena. Luz muito forte agri-

de os olhos de quem chega em casa;
.

• A cozinha deve ter exatamente a mesma iluminação da sala de jantar.
-

Isso evita o risco de um prato estar bem apresentado na cozinha e mudar de
, "apàiênêiâ sob uma iluminação diferente, principalmente no tocante à cor.

e Locais de leitura devem ter luz forte e de boa qualidade.
• Quadros- e outras obras de arte ganham destaque com a iluminação

correta. O ideal é a luz focada, capaz de valorizar a peça, destacando-a do
Testo do ambiente.

• A possibilidade de dimerizar a luz resolve praticamente todos os

problemas com a intensidade da iluminação nas diferentes ocasiões de
uso de cada peça da casa..e nos diferentes horários do dia e da noite. Os
sistemas hoje estão muito mais baratos do que quando surgiram, e podem

. ser instalados em qualquer cômodo.
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PISCINAS

(47) 3371-0403 I (47) 3371'·0706,
, Bernardo Dombusch, 881, Baependi - Jaraguá do Sul

.

aguaazul.piscinas@hotmail.com
'

Use e abuse
dospepéis
de··parede
Saiba como aproveitar essa opção de

revestimento, uma tendência que está de volta
e garante beleza-e praticidade ao espaço

/

Caiu por terra a idéia de que os "Outra estampa bastante vendida é

papéis de parede são antiquados e a lisa que imita palha natural", co
ficaram lá atrás. A tendência vol- menta José Paulo.
tau com tudo e é uma alternativa A vedete dos papéis de parede,
de acabamento de superfícies que entretanto, são os modelos infantis.
pode substituir a pintura em ímó- Personagens de desenhos animados
veis novos 'e usados. O revestimen- são boas opções para embelezar
to é especialmente indicado para o quarto de meninos e meninas.

-cobras novas e reformas onde se
c Também existe o papel de parede

deseja ter agilidade no processo de sob encomenda, feito conforme o

instalação, garantindo 'um acaba- cliente desejar. "A estampa do pa
menta diferenciado e confortável. 'pel de parede pode ser do rosto da

O material usado para a confec- pessoa, com base numa fotografia,
ção do papel de parede é o vinil. por exemplo", explicaWanderlei.
De acordo com José Paulo Ribeiro _

Como se percebe, no mundo dos
e Wanderlei Hruschka, sócios-pro- papéis de parede existe um universo
príetários da Divipel, as estampas de possibilidades. Uma idéia é usar o

florais, que foram muito utiliza- revestimento para destacar um espa
das na -década de 80, estão entre ço da casa que esteja em evidência.
as mais procuradas. As tendências Para isso, basta cobrir uma parede do

, em relação às texturas são relevos, ambiente com o papel, em lugar es
e linhas com um aspecto leve e su-. tratégíco, e pintar as outras paredes
ave. Os papéis de parede texturíza- de uma cor só. Para dermais charme,
dos confcrires rteutras � como tons e coinbinar o'espaço' com a parede

,

de bege _. são muito úsádos em sa- nova, é possível integrá-la aos outros
las de estar e quartosde adultos; objetospormeio deitar.

• -. �. •

# :'.
•

. • ." .. :-� ." ·1, ......

PRATICIDADE.
De acordo com José Paulo e Wan- cada dá .forma correta, é fundamental

derlei, a facilidade na limpeza é uma que o serviço: seja realizado por pro
vantagem dopapel de parede em flssíonaís especializados. ,iÉ preciso

,-

relação-à pintura. Basta passar um 'ter cuidado especial desde a hora de

P8.Uo0 molhado com sabão neutro no 'preparaI' a cola até o momento da apli- "

revestimento e pronto"» está 'limpo. cação, para evitar que o papel forme .:

Outro ponto positivo é a praticidade: bolhas e descole", destaca JoséPaulo
'

,

o material pode ser aplicado rapida- Ribeiro.
,

mente e, por isso, é ideal para as pes- Outro aspecto ressaltado pelos pro-
soas que gostam de ínovár a casa. O físsíonaís.é a resistência do material:
papel TNT' (Tecido Não Tecido) tem se for bem cuidado, o papel de: parede
a vantagem de ser reaproveitado. O pode durar cerca de 15 anos. Em fun
material e a cola diferenciados pos- ção da umidade, a utilização de papel

, sibilitam retirar e colocar o revesti-, de parede nos banheiros não é reco-
menta em outra'parede. , mendadà, pois o material pode embo-

Para, que o revestimento'seja colo- lorar e descolar.

,", t
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---------VARIEDADES

Bahuan conto a

verdade à Maya
Em Caminhos da índia, Bahuan decide
contar à Mova que é um intocável.
Mova escuta suas explicações e se

emociona. Em um impulso, ela o

abraça e declara que está disposta a

ficar a seu lado. Certos de que Manu
e Kochi não aceitarão a união, os dois
planejam fugir para os EUA. Ouando
Manu descobre tudo, ele trata de
manter sua filha longe do dalit e a

proíbe de trabalhar no call center.

Jennifer Lopez
de caso novo
A atriz e cantora Jennifer Lopez colo
cou à venda sua mansão de Beverlv
Hills. Segundo a imprensa americana,
a estrela já empacotou suas coisas
e abandonou seu antigo lar, cem os

filhos Max e Emme e o marido Marc
Anthonv. A mansão, de quatro dormi
tórios-e cinco banheiros, está sendo
comercializada por US$8,5 milhões.
No momento, a família viverá no

imóvel que tem em Long Island.

Ticigne Pinheiro

grávido de novo
A apresentadora do Hoje em Dia,
Ticiane Pinheiro, anunciou, ao vivo,
que está grávida de três meses e

meio. Ticiane Pinheiro, que perdeu
seu primeiro filho com 22 semanas de
gestação, depois de sentir fortes dores
e descobrir que o coração da criança
não batia mais, deu a notícia para
sua família e à de Roberto Justus,
no Natal. Agora, acaba de anunciar,
oficialmente, ao Brasil.

SUDOKU

SOBRE O J060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrodo,9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO JEMPO Fonte: Ciram/Epag!i

SOLUÇÃO
o tempo permanece instável, com
variação de nuvens e chuva principalmente
no início e fim do dia. Temperatura estável
com sensação de ar abafado.

> Jaraguâ

I SÁBADO

ii MíN: 20° C
MÁX: 30° C . '''';''''''-_.1'�f

1. Sol com pancadas
! de chuva

HOJE

MíN: 20° C
MÁX: 22° C
Sol com pancaoas
de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)

.

Hoje o dia está
ótimo para fazer
programas com os

amigos. Trabalhos em equipe
estão favorecidos. Sua preocu
pação continua sendo o bom an

damento de sua casa e relação
com familiares. Lembre-se que
esta é uma fase de descoberta.

l.� LEÃO

®:..:> (22/7 a 22/8)
.: ') Você estará mais

�� voltado para com-

preender alguns
neenteeímentes. Sua visão filo
sófica será maior e a partir dai
você conseguirá obter respostas.
O alento da fé verdadeira baterá
em sua porta e você encontrará
a paz que tanto procura.

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Hoje a lua entra

em seu signo e por
isso suas emoções

podem ficar afloradas. Instinto
maternal e outros sentimentos

podem incomodar. Lembre-se

que a culpa é um se!ltiinento
destrutivo que paralisa.os
sonhos e iinpede a felicidade.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Hoje é um dia de
maior comedimento
e introspecção.

Procure não sentir-se aprisionado
por sentimentos vagos. Problemas
amj)rosos continuam sendo motivo
de preocupações. Se tiver filhos,
abra espaços para momentos de
lazer com eles,

,..""
CÂNCER

�.� (�116 a 21/�.� _

,-.;.-_.:;-;, Fique tranquilo, nao
: ; permita que insegu-

ranças atrapalhem
a tranqüilidade que tem buscado
em SUl! vida. Apenas tente assi
milar que em fases de mudança,
insegural\ças e dúvidas são
sentimentos naturais. Não se

culpe por isso.

nr
VIRGEM

. (23/8 a 22/9)
Neste dia você es

tará mais fechado,
. pois a lua passa

pela sua casa de trans.formações
e crises. É conveniente que você

faça uma avaliação rápida de

alguns padrões cristalizados em
você que servem apenas para
arrancar sua energia.

CRESCENTE

li!1 18/1

CHEIACHEIA MINGUANTE

� 4/1

�SEGUNDA
MíN: 17° C
MÁX: zr C
Nublado

I DOMINGO
i •

! MIN: 19° C
, MÁX: 31° C

- i
Sol

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Hoje os relacio
namentos tanto

pessoais como
comerciais farão parte de suas

preocupações. Procure avaliar se
não tem negligenciado o afeto a

pessoas importantes. Lembre-se
que relacionamentos são o fun
damento principal de sua vida.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12i
Aproveite o dia
de hoje para se

divertir. Trabalhar
é fundamental nesta fase, mas
você precisa cuidar de sua saú
de. Procure fazer caminhadas,
pratique esportes e .medite, pois
isso tudo ajudará a evitar um

possível pico de estafa.

ESCORPIÃO CAPRICÓRNIO
(23/10 a 21/11) � (22/12 a 20/1)
Questões mal ,..(. Hoje você vai
resolvidas do preferi!' ficar em
trabalho devem ser casa. A vida fami-
verificadas e solu- liar recebe bênçãos amorosas.

cionada. Não permita que pensa- A fase continua ótima para con-

mentos derrotistas invadam sua cretização de projetos e ganhos
mente, pois são apenas alguns .

materiais a partir do trabalho
dos seus sabotadores querendo 11 e, é claro, de sua tão conhecida
minar seus sentimentos. determinação e dedicação.

o CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2009 .

ANIVERSÁRIOS

DIVIRJA-SE

26/1

Mudança
Uma mulher teve um ataque e foi
levada ao Hospital.
Encontrou-se com Deus:
- Eu morri?
- Não, você morrerá daqui a 43 anos.

Ao voltar a si, sabendo quanto tempo
ainda tinha, resolveu fazer uma lipo
csplmçãc. colocar silicone, plástica
no rosto, etc. Ficou lindo!
Certo dia, 00 atravessar a rua, um
corro a atropelou, e morreu na hora.
Encontrou-se de novo com Deus e

perguntou:
- Puxa, achei que tinha mais 43 anos.

Por que morri?
Deus olhando-o, respondeu:
- Menino! Juro que não te reconheci!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
A fase continua
dourada e você
não deve perder

oportunidades. Vida social em
alta, com grande chance de
abertura de portas. Hoje o dia está
bom para leituras, ou mesmo para
se inscrever em algum curso que
incremente seus conhecimentos.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Depois de certo
,..,� turbilhão astral

que passou por
você, pare e reflita sobre o que
quer de fato para você, tanto na

área pessoal como na profis- •

sional. Se algum rompimento
aconteceu, procure entender se
os motivos são de fato reais.
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PRQrv10ÇAO AMIGAOf
BANHO E TOSA TODA 2°, 3° E
4° COM 25% DE DESCORID.

Aproveite e agende seu

horário p lo tone 337 -2614
o Rua rdo
181 - lou.

Colônia
de Férias

A colônia Brincando nos Férias do
Sesc de Joraguá do Sul está agendado
poro o período do dia 2 o 6 de fevereiro,
dos 8h às 17h. O investimento varia entre
RS 35 e RS 52,50. Os pois que matricula-

_

rem três crianças recebem 10% de des
conto. Para mais informações os interes
sados devem entrar em contato através
dos telefones (47) 3370 - 6201, 3371
- 8930 ou ir até a sede do unidade, que
fica na Ruo Jorge Czerniewicz, n0633, rio
Bairro Czerniewicz.

MARISCO

Festa
Nacional

As inscrições para o concurso da elei
ção do Rainha do 14° Festa Nacional do
Marisco vão até o dia lOdo próximo mês.
A escolho será durante o abertura do 14°
Festa do Marisco, em 19 de fevereiro, na
Praia Aiegre, de Penha (SC). Poro par
ticipar do concurso a candidata -deve
preencher o ficha de inscrição dispo
nível no próprio Secretoriq de Turismo.
A interessado tem que entregar duas
fotos (rosto e corpo inteiro), além de
cópia de carteira de identidade, com
provante de residência e autorização
dos pais ou responsáveis, caso seja
menor de 18 anos. Informações pelo
telefone (47) 3345-3428.

LOTERIA

CONCURSO N° 1043

CONCURSO N° 901

CONCURSO N° 04315

P!'émill ,Bilhete Villllf du !lremlll (RS)

1il

VlTRINE----------

BRINQUEDOS PEDAG,ÓGICOS
A empresa Reichel Brinquedos está com fabricação própria e oferece brinquedos pedagógicos emborrachados

i (EVA), pula-corda e bambo lê. Outros produtos também são pro�orcionodos aos clientes como: carimbos educotivô§,
,seqüência lógica, fantoçhes educativos em feltro, dominós, jogos de memória, bonecos, colchonetes, playground
- parques de plástico, sala de aula, mobiliário escolar, quadros, anatomia, retro projetor, material de expediente. A
sede fica na Rua Anna Muller Enke, nO 434, no Bairro Vila Rau. E poro lIS demais informações, basta os interessados
ligarem no telefone: (47) 3372-2333 ou entrar em contato através do si te www.reicnelbrinquedos.com.br.

O Sesc Saúde ao seu Alcance está
marcado paro as seguintes datas 21 de
fevereiro, 21 de março, 18 de abril, 16

��������������������������������- demai�20dejunh� 18dejulh� 15de
agosto, 19 de setembro, 17 de outubro e

21 de novembro deste ano, na unidade do
Sesc de Jaraguá do Sul. O objetivo é levar

informações de prevenção e promoção
_

da saúde; com a realização de exames de
colesterol e glicemia, verificação da pres
são arterial, peso/altura, cálculo do IMC,
teste de acuidade visual, massoterapia, en
tre outros. No Shopping center Breithaupt,
o evento será realizado nos determinados
períodos-25 de fevereiro, 25 de março,
29 de abril, 27 de maio, 24 de junho,
29 de julho, 26 de agosto, 30 de setem

bro, 28 de o�tubro e 25 de novembro de
2009. Informações através dos números
3370 - 6201 ou 3371 - 8930.

UNERJ

Oratória e Apresentações Eficientes
o curso "Oratória e Apresentações Eficientes", está programado para os dias 27

e 28 de fevereiro e 6 e 7 de março. A capacitação vai ser ministrada por Lena Souza,
campeã mundial de oratória pela Federação Mundial de Jovens Empreendedores.
Essa é uma realização da Unerj Empresarial, do Centro Universitário de Jaraguá do
Sul. O curso é direcionado a universitários e executivos que necessitam enfrentar o
des9fio de falar em público e todos as pessoas que buscam evoluir no campo profis
sional através da comunicnção. O investimento é de RS 137,29 em duas parcelas de
RS 68,50 para acadêmicos e egressos da Unerj e de RS 157 em duas parcelas de RS
78,50 para o público em geral. Mais informações pelo telefone (47) 3275-8295 ou

através do e-mail extensao@unerj.br ou do site www.unerj.br.

CONVOCAÇÃO
Convocamos os alunos abaixo relacionados para compa

recer no Centro Politécnico Geraldo Werninghaus, Rua dos

Imigrantes, 500 - Vila Rau, Telefone 3273-5267/ 3273-1030,
no prazo de 10 (dez) dias da publicação desta.

O não comparecimento implicará na desvinculação do

aluno em definitivo como curso e com a instituição escolar.

Rejane carvalho - Diretora Geral

ALUNOS RELACIONADOS:

Adriana Lopes Picheidt

Andressa Michele Hille

AntonioOscar Silvério

Aparecido Divino de Lara

Catiane Schmoller

Claudemiro Pereira da Silva

Cleber Planincheck

Diego Felipe Zapella
Diego Roberto Kretschmar

Djonatha Junckes

Eleno Formigari
Ezequiel Rodrigues Camargo
Fabio Goterra

Fernando Leal da Maia

Gervasio Kuester

João Marcelo

Espindola Furlaneto

Jorge Luis Albano

Maico Roberto Machado

Maicon Luiz Correa

Marcia Goulart Batista

Marcos Leandro Erdmann

Paulo Ricardo Kisler

Quieram Francisco da Silva

Rafael Eger
Valdinei Marcos da Silva

'" PLENÁRIA

Reuniõo

Acijs e Apevi
A primeira reunlõc plenária da

Acijs e Apevi em 2009 está marcada
para o dia 9 de fevereiro. O encontre
acontece às 18 horas e é aberta a em

presários, estudantes, profissionais libe
rais e aos interessados em geral. Mais
informações pelo telefone (47) 3275-
7000 eu no site www.acijs.com.br.

Odontologia
Preventiva

O curso Odontologia Prev.entiva
será realizado no período de março
a dezembro de 2009, nos turnos ma

tutino e vespertino. A intenção é pro
porcionar o acesso poro os ações de
recuperação, educação e prevenção
da saúde bucal, aos alunos da Educa
ção Infantil do Sesc de Jaraguá do Sul
e escolares de 1 ° à 8° série de escolas
públicas. A programação está composto
pelos seguintes assuntos: Capocit1lção
de professore� Reunião Pais; Escovação
supervisionadD/ Controle da placa bacte
riano/Aplicação de flúor gel; Encaminha
mento para trotamento odontológico.

Idoso

Empreendedor
O Projeto Sesc Idoso Empreende

dor forma grupos para envolver pesso
as com mais de 60 anos na inclusão
digital. O objetivo é impulsionar o

intercâmbio e o conhecimento, através
da teénologia da informática, estimu
lando o empreendedorismo social. A
reunião acontece duas vezes por sema
na na unidade do Sesc em Jaraguá
do Sul. O investimento para comer

ciário é de RS 20 e o usuário paga
RS 25. As inscrições devem ser feitos
através do e-mail deniseedu@sesc
sc.com.br ou pelos telefones 3371-
8930,3371-9177.

,SESC

Saúde ao
seu alcance

Biblioteca
do Sesc

A biblioteca do Sesc de Jaraguá do
Sul está funcionando. Neste mês o ho
rário dos atividades será das 7h30 às
12h e dos 13h às 17h30, de segunda
a quinto-feiro, e nas 'sextas-feiras o

atendimento acontece até 16h30. Após
o período de funcionamento, a entre

ga de livros deve ser feita na central
de atendimentos. Junto com a obra o

leitor precisa deixar o seu nome com

pleto para a identificação do usuário.
Os interessados têm que buscar mais
informações pelos contatos 3371-
8930, 3371-9177 ou através do site da
unidade www.sesc-sc.com.br.

Biblioteca Online .

A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul informa que o serviço Biblioteca On
ltne voltou a funcionar normalmente nesta terça-feiro (27). Os interessados já
podem acessar o si te cultura.jaraguadosul.com.br.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SMOS
TURISMO

A Equipe da Cosmos Turismo parabeniza a Firma Weege
pelos seus 103 anos dé história e sucesso.

FIRMA WEEGE

103 ANOS DE PARCERIA
COM A CIDADE

Em janeiro de 1906, começava a história da Malwee Malhas
JARAGUÁ DO SUL

No dia 6 de janeiro de 1906

o casal Wilhelm e Bertha Kars
ten Weege inaugurava uma

pequena fábrica de laticínio,
mas que tinha no comércio

(queijos e açougue) a princi
pal atividade. A empresa era

conhecida como Firma Weege.
Hoje, 103 anos depois, o que
começou pequeno tornou-se

muito mais do que um grupo
de empresas - criou-se tam

bém uma parceria com a co

munidade jaraguaense.
A empresa passou por vá

rias transformações até que,
em 4 de julho de 1968, a

Malwee Malhas foi fundada.
Mas os princípios dos funda
dores foram sempre respeita
dos pelos descendentes. Desde
o início, a ousadia foi um dos

pontos fortes da empresa - em

1906, as mulheres eram reser

vadas ao serviço doméstico,
mas Bertha resolveu enfrentar
os tabus da época. Da mesma

forma, a Malwee foi uma das

primeiras empresas a se preo
cuparem com o meio ambien

te, quando este assunto ainda
não estava tão na moda como

nos dias atuais.

Hoje, a empresa que conta

com cerca de 7 mil colabo
radores, é uma das maiores

parceiras da cidade. Além do
visível e importante retorno

econômico para Jaraguá do
Sul, a Malwee se destaca pelo
trabalho social, com a preser
vação ambiental e ajuda a en

tidades como hospitais, bom
beires, igrejas e escolas. Além :

disso, leva o nome do nosso

município também através do

esporte, patrocinando a prin
cipal equipe de futsal no país.

Os motivos para comemo

rar são muitos. Por todo esse

respeito e pelo trabalho que
virou exemplo, hão se pode
deixar passar em branco uma

data como esta. A comemora

ção não é apenas de proprie
tários e funcionários, mas de
toda uma comunidade. Hoje a Malwee Malhas conta com mais de 7 mil colaboradores e ajuda várias entidades assistenciais de se

Graottes conquistas.
lazem o suceSSQ dO$ 103 anos ,dê

história da Firma Weege � Malwee Malhas.
Uma Homenagem e�pecial da Casa de Tintas Maba.

ADECEM;

• Fone 473371-7511 - Fax47 3275 1820
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MERCADO REGIONAL

IMPORTAÇÕES E BARREIRA BUROCRÁTICA
Se vários setores estão sendo prejudicados com a imposição de mais burocracia nas importações, dificultando e au

mentando os prazos de liberação, alguns setores da economia como os têxteis, calçados e brinquedos estão soltando
foguetes em comemoração. Para estas áreas onde existe forte concorrência externa, qualquer dificuldade da entrada Ide
produtos asiáticos no Brasil é comemorado fortemente.

OPORTUNIDADE NA CRISE
Se em tempos de recessão econômica

fica difícil pensar em investimentos do
setor produtivo, a Athena Máquinas, lo
calizada no Perini Business Park, oferece
uma solução. A empresa oferece serviço
de venda de máquinas usadas, locação e

manutenção, com três meses de garantia
e a primeira manutenção é gratuita. "Alu
gar uma máquina possibilitº ao empresá
rio testar o mercado antes de se compro
meter economicamente", assinala Hélio
Rosa Jr., diretor técnico da Athena.

CHEQUES
Parece o tipo de lei feita 'sem con

sultar ninguém. Ter que aceitar cheques,
independente da data da abertura da
conta-corrente ocasionará um grande
volume de contas anertàs proposital
mente para fazer compras indevi�as,
sem ter nenhuma garantia de cobertura
do cheque voando na praça.

INDICADORES CÂMBIO

IMPOSTO DE RENDA
n site Infomoney preparou como dica, os seis principais erros que

geralmente as pessoas mais incorrem ria declaração do imposto de
renda. Esquecer das novas alíquotas de tributação: para a declaração
de 2009 (ano-base 2008), ainda serão consideradas três faixas de ren

da. Até RS 16.473,72 de renda anual, o contribuinte está isento; de RS
16.473,73 a RS 32.919, a alíquota é de 15%; acima de RS 32.919, a
alíquota é de 27,5%. Vale lembrar que, a partir da declaração de 2010
(ano-base 2009), valerão as novas regras anunciadas pelo govenio
no final do ano passado. Não recolher informações sobre movimen

tações financeiras: quem quer evitar problemas deve já guardar com
provantes ao longo do ano ou então aproveitar janeiro paro obter o
maior número de informações sobre suas movimentações financ,eiras.
O problema é quando nenhu,� dos açompqnhamentos é feito, já que
qualquer incompatibilidade côm o Receito pode causar transtornos no

hora de acertar as contas com o leão.
Aproveitar fim da CPMF poro não declarar transações: saiba que

o governo se preparou poro o fim do' contribuição e tem condições de
acompanhar todas as transações financeiras, fazendo uso da tecnolo
gia. Desconsiderar o Dimof (Declaração de Informações sobre Movi
mentação Financeira): a cada seis meses, as instituições financeiros
são obrigadas a enviar à Receito Federal informações de pessoas fí
sicas que tiveram movimêntação acima de RS 5 mil. Por isso, todo o

'cuidado é pouco. Omitir transações: compras de qualquer valor de-
. vem constar na declaração:'Por mais ,quç não declare, a pessoa que
realizou a transações com você vai dêclarar, Se os dados estiverem
desalinhados, a RF irá investigar, o que pode resultar em sua declara
ção retido no malha fino. Cair na malha fina: diferentemente do que
muitos imaginam, cair na malha fina pode acontecer c,om' qualquer
um e se retratar com o governo não é tarefa fácil. Só em 2007, 479 mil
,pessoas tiveram de explicar porque seus números eram incompatíveis
com suas rendas ou com os pagamentos recebidos por terceirós.

etarrek@terra.com.brI íNDICEIBOVESPA

ELETRÔNICO

VARI�ÇÃO
-1,46%

MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em USS)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,292 2,294 0,79% ,

2,969 2,971 -0,39%
•

Gigantes têm demissões e perdas
Sony teve queda de 95% no lucro; Toshiba registrou prejuízo de US$ 1,3 bilhão
TÓQUIO

Duas gigantes do setor eletrô
nico, a Sony e a Toshiba, divul
garam ontem resultados decep
cionantes no último trimestre
de 2008, influenciadas pela va

lorização do iene e pela redução
da demanda mundial causada

pela crise financeira global. O
lucro líquido da Sony caiu 95%
a 10,4 bilhões de ienes (US$ 115

milhões] no período, sobre ven

das de 2,15 trilhões de ienes, que
tiveram queda de 25%. A Toshí
ba registrou, no quarto trimestre
de 2008, um prejuízo de' 121,1
bilhões de ienes (US$ 1,346 bi
lhão) contra o lucro de US$ 895
milhões do mesmo trimestre de
2007. A empresa também apro-

veitou para anunciar a demissão
de 4,5 mil funcionários temporá
rios no setor de semicondutores
e LCD e o corte de 60% do gasto
com capital na área de chip no

próximo calendário fiscal, o que
vai significar uma economia de
US$ 3,3 bilhões em 2009.

No dia anterior, outra japo
nesa grande no setor, a Canon,
anunciou uma queda de 36,7%,
nos seus lucros referentes ao ano

de 2008. No período, a compa
nhia acumulou ganho líquido de
309,148 bilhões ienes (US$ 3,39
bilhões), comparados com 488,3
bilhões de ienes registrados em

2007. A Sony também anun

ciou perda operacional de 17,96
bilhões de ienes para os três úl-

timos meses de 2008, contra um
lucro de 236 bilhões de ienes no
mesmo período de 2007, unin
do-se a outros pesos pesados da

tecnologia que divulgaram resul
tados negativos recentemente.
O anúncio negativo era esperado
depois que a Sony reduziu aprevi
são anual na semana passada, pela
terceira vez seguida, revelando
resultados preliminares para o

período outubro-dezembro. -

N. ,

Desta forma, a gigante japo
nesa fabricante dos televisores
Bravias e dona da marca Cyber
Shot reiterou seu prognóstico de
uma perda operacional recorde
de 260 bilhões de ienes (US$ 2,9
bilhões) para o anoque termina
no dia 31 de março. O anúncio era esperado depois que a Sony reduziu a previsão anual
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Integração atinge 28 mil pontos

integração
dos,caixas

, Desde ontem os clientes
dos bancos Itaú e do Uni
banco - que anunciaram sua

fusão em novembro do ano

passado - podem usar os

caixas eletrônicos das duas

instituições financeiras.
Segundo as instituições,

com a integração, os corren
tistas podem realizar saques
(J consultas a saldos em con

tas correntes e de poupança
mantendo os cartões e se

nhas já existentes.
De acordo com o Itaú, a

integração atinge cerca de 28

mil pontos de atendimento
em todo o país, dos quais 11

mil no Estado deSão Paulo.
'

Inicialmente, o compar
tilhamento está disponível
apenas para titulares de con
tas corrente e de caderneta de

poupança. Posteriormente,'
a integração será ampliada
para benefíciários do INSS e,
os que possuem conta salário,
segundo os bancos.

"

, Ainda de acordo com'
as' instituições, nada muda

para os usuários dos caixas
da Rede 24h. Os clientes, do
Itaú e do Unibanco conti
nuam utilizando os equipa
mentos como antes.

Por enquanto, a integra
ção ainda abrange somente

os caixas eletrônicos dos
dois bancos. O atendimento
em agências, através do tele
fone e da internet continua

separado.

BOLSA FAMíLIA
, i

,.--.,'

,
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Serão .1,3 milhão de benefícios
Governo faz aumento para R$ 137 do limite de renda cobrado
BRASíLIA

O governo vai ampliar o

Bolsa Família. Em reunião, o

presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e o ministro do MDS

(Desenvolvimento Social e

Combate à Fome), Patrus Ana
nias, decidiram aumentar o

limite de renda para ingresso
no programa social, dos atuais
R$ 120 por pessoa/mês para
R$ 137. Hoje, para ter direito
ao benefício, a família pode
ter' renda por pessoa de R$
120 mensais, no máximo. Em

janeiro, o Bolsa Família pagará
cerca de 10,5 milhões de.bene
fícios, no valor de R$ 20 a R$
182 por mês. Com a elevação
do limite de renda, 1,3 milhão
de novas famílias devem en

trar no programa, chegando a

12,4 milhões de beneficiados.
Em uma segunda etapa, serão
mais 500mil atendidos, fazen
do com que o,programa che

gue.a 12,9 milhões de lares.
O ministério acrescentou

que a ampliação do Bolsa Fa
mília levou em conta estudos
do Ipea (Instituto de Pesquí- ,

sa' Econômica Aplicada) e do
IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística). Se

gundo a assessoria do minis

tério, esses estudos apontam
a necessidade de aumentar o

número de famílias na rede
de proteção social do gover
no. Entre os argumentos, está
a necessidade de enfrentar a

crise financeira.
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Lula em reunião com ministros e governadores do Norte e do Nordeste para ampliação do Bolsa Família

O atendimento será escalo
nado. Em' maio, entrarãoBüü
mil novas famílias; em agosto,

mais 500 mil; e eni outubro,
outras 500mil. O custo adicio
nal em 2009, segundo o minis-

tério, será de R$ 549 milhões,
elevando o orçamento do pro
grama de R$ 11,8 bilhões para
R$ 12,34 bilhões.

Segundo Patrus, a amplia
ção do limite de renda significa
apenas o reajuste da inflação
pelo INPC. Em 2003, quando o

programa foi lançado, o limite
era de R$ 100. Depois, foi ele
vado para R$ 120.A nova regra
não tem data para entrar, em

vigor. Também participaram da
reunião com Lula os ministros
GuidoMantega [Fazenda] e Pau
lo Bernardo (Planejamento).

..

. Pacote de Barack Obama é aprovado
Câmara dos Representantes dos EUA aceita US$ 819 bi para'conter crise

Presidente comemoro suo vitória

EUA

A Câmara dos Represen
tantes dos EUA aprovou, o pa
cote de US$ 819 bilhões pro
posto pelo governo Obama
para estimular a economia e

conter a crise. O plano prevê in
vestimentos em infraestrutura,
educação e eficiência energéti
ca, além de incentivos fiscais.
O principal objetivo é conter o

desemprego, gerando até 4 mi
lhões depostos de trabalho.

A medida, que foi aprova
da por 244 votos contra 188,

ainda será debatida no Sena
do, onde as resistências 'são
mais intensas. O pacote foi

aprovado apesar da rejeição
da maioria dos deputados
republicanos e de alguns
democratas. O presidente
americano, Barack Obama,
chegou a visitar o Congres
'so para pedir votos, e hou
ve concessões do governo à

oposição. O resultado prático
é que o' pacote, previsto para
ser de U� 825 bilhões, ficou
em US$ 819 bilhões. O doeu-

menta provavelméúte ;ofn3rá
mais modificações no Senado,
que deve' discuU-Io por pelo'
menos mais dez dias.

Obama comemorou a sua

primeira vitória legislativa
dizendo que espera que a le
gislação seja fortalecida ao se
mover para o Senado. "O pla
no vai agora para o Senado" e

eu espero que nós possamos
continuar a fortalecer esse

plano antes que ele chegue à
minha mesa", afirmou o pre
sidente.

""",
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ESPECIAL HOSTESS
Amanhã, mais conhecido como sábado, o Banana Jee promove o festa "Especial
Hostess". Poro animar o noite, o grupo: Pogode.com no Live Stage vai acompa
nhar o OJ Bino e o duplo de sertanejo universitário Rodrigo & Rodrigo. No House
Gorden, os OJs Rodrigo Aguiar (Megobeats), Sabrino Tomé (Play) e Alex Silvo (re
sidente do Banana Jae) serão os responsáveis pelos hits eletrônicos do noite.

FAROL
Os responsáveis pelos semáforos de Jaroguá deveriam verificar

aquele que fico no trevo do Banco do Brosil. No sentido de quem
vemda Getúlio Vargas, quando o sinal fico vermelho poro os

motoristas ele nõo obre poro os pedestres. Volto ao assunto.

NAS-RODAS
• O advogado e amigo Altevir Fo

gaça me ligou ontem fazendo suo

defeso em relação à noti nho "Bor
bulho", no coluna de ontem. Se
gundo ele, nunca pintou suas ma

deixas e o cabelo preto é genético.
Pois tem um irmão de 74 anos, que
não tem um fio de cabelo bronco.

SOCIAL--------------;

-
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" Começamos a dar
bons conselhos
quando a idade

nos impede de dar
maus exemplos. "

AUTOR DESCONHECIDO

CAPA

• O Tenente Coronel Rogério Luiz
Kumlehn será o entrerlstede. de
sábado, dos comunicadores Fa
biano Machado e Albino Flores,
no Studio Atualidades. O programo
começo às 7h30.

• O empresário Renato Koslowski;
do Menino lindo, vai Mr um' role
pelo serro gaúcho. No prog(ama:

.

curtir feiras do modo.
Vocês podem acreditar, este ano não
vai sobrar pinto sem fantasio. Mos não • Uma dos belos que desfilo nos
é o do Madrugado, não! É aquele que bolados do modo, sem medo de ser
você está pensando mesmo. Com o sln- feliz, é o estonteante loiro, Jéssica
gon "Com Camisinha Vale Ouolquer de Paulo. Uma maravilho!.

Fantasio", o Ministério do Saúde já
abasteceu todos os Secretarias Esta
duais de Saúde com lotes de preser
vativos suficientes poro você se jogar
nos quatro dias de folio, sem medo
de ser feliz.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o meu amigo e cel
ffeur Alaõr Pooletto. Ele acompanho
diariamente o minha coluna poro ficar
antenado no qy� acontece de melhor
no sociedade jaraguoense.

LUSA
Pois é. As queridos mommy's já
podem socar do frasqueira os suas

máquinas calculadoras. No volto às
aulas, o primeiro lição é de mate
mático financeiro. Nestes últimos
dias de férias, milhares de pessoas
enchem os livrarias em busco de
materiais escolares: Do tilintar dos
computadores só falto sair faísco.

.:t§l:SPORT .,1?É1
c>_rr>�<.;t_;,

F�t..CHo
Ginástica é moda

A joinvilense Marcelo Wacherhage é uma

das hostess, sábado no Banana Joe

TE CONTEI!
• O meu parceiro e amigo'
RodriQo Fogaça, o Bulia, está
nos Estados Unidos curtindo as

mêrecidas férias, "como o

diabo gosto". Muito sombra
e águo fr�sca.

• A bonito Silvo no Lopes
ainda continua recebendo
cumprimentos pelo troco de
idade, ocorrido dia 26 de
janeiro.

INFIDELIDADE
Li num jornal: o Romário foi o único bra
sileiro incluído no listo dos 20 grandes
traidores do futebol, do diário espanhol
Mãrca. Cá entre nós, tem truta oi! No mi
nha opinião, quem deveria estar no topo
do listo seria o Ronaldo. Pois ele namo

rou longamente o Flamengo e o trocou

pelo Corinthians. Não é?

Milena Mira também será anfitriã
na grande festa, em Ubatuba

Conhecer o showroom do
Todeschine Ambientes. É uma
terapia ver coisas bonitos.

• Erreit No coluna de ontem

registrei que o meu qmigo
.

�odrigo Schünke iria se casar

yMIJ 17 de outubro. O correJo é
:Murilo Menegptti Schünke. Ele
� vai. casar cem o minha querido
amigo Cristione Stenger. Folha
nosso!

• Adote orüme da natureza,
seu segredo é o paciência

• Com essa, fui! •
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Por
RicArdo
DA NieL Treis

SOLTEIRICE SIMPLES
" Você não tem nada na despensa?
" Moro sozinho. Não compro cOmida,
eu peço comida.

NO CURUPIRA
Mariano Pires, da produtora Baú
do Rock, promete para dia 14'de
março um shaw que vai dar uma
levantado no moral do Curupira
Club, em Guaramirim. Desejando
vida longo 00 reduto do rock,
aguardamos apreensivos.

o músico Gabriel Borges dá um tempo no

repertório poro foto com o promoter Flávio
"Pépe" Narloch

De parabéns: Priscila Hruschka celebrando o aniversário junto às amigos
domingo passado, bem na hora do surpreso

NOVIDADE
Logo mais chego aí uma ótima alternativo

gastronômico para os joraguoenses. Está marcado

poro o comecinho de março o inauguração no

cidade de uma franquia da sanduicheria Subways,
cujos obras já podem ser conferidas no endereço
próximo 00 Museu Weg, no Iodo esquerdo da
Getúlio Vargas. Resumindo o diferencial, lá você
escolhe entre dezenas de eltematives como quer
montar seu sanduíche, começando no tipo do pão,
indo para comes e queijos e terminando nos

molhos e saladas favoritos. É de lamberas dedos.
'

MAIS MÚSICA
Com Alonis Morissete e Damien
Rice já com shows marcados poro
rolarem em SC (vejo em busca no

poracoso.com), o listo agora
engrosso com o divulgação de
que dia 20 de fevereiro ninguém
menos que Monu Choo estará no

polco do Rancho Mario' s. Os
valores dos' ingressos ainda não
temm definidos, mas tendo mais
novidades o gente anuncio aqui.

BONa VOX NO BRÁSlt S:

*

Parece :que B�no V mesmo �o Br I. t{ÍJ�o. 0lshow:do U2, em novembro,
ainda nôo está co Mos'Bono chega aqui prhTleiro, nas Pá9inos do Revisto

Vip. Al�m de publi luno no New Vork Times, desde o.iníçio de�te ano, Bano
agora terá coluna mensal no Vip. Os textos daqui, assim c dQ jornal grmgo,
seni engajado e trotorlÍ de temos como a Aids, o fome, o o � os guerras. O

próximo CO do U2 (No line on lhe horizon) sení :'Ionçado em: março deste ano.

Segundo o "Estodão", o grupo sarem turnê munÜiol em moia. Por aqui; deve se

apresentar apenas no final do ano.
..

J;<

Texto de Sabrino Passos" eoloborado!o do PorAcaso.com

DO BOM GOSTO AO SERVIR
lo escrever dizendo olga pra você, garçom que me atendeu
mal, ou proquela caixa que foi medíocre o suficiente para não

responder 00 boa-noite, pruqueln balconista que quis me

envenenar por ter que procurar um 43 no estoque, ou pro
propfi�t daquele estabelecimento que acho que compro
lá

-

0.10, mos não vai ser ue começaria errado

, ou caixas,' ou
ue é, p,Qr is�o: é
6\do cotid iifno.

o deslocado de

se sõe vocês quem odeiam o que
falem? Grande Marco urora declarou subiamente em seus

desabafos outrora: "Não gosto 40 que faz? Vai embora!"

o gente-boa Marcelo Fabro muito bem acompanhado por
Stephanie Kraag, em shot no Estação do Tempo

3371..0202

Talito Dias esbanjando simpatia no noite de domingo
passado no Estação do Tempo

PARA O SÁBADO À TARDE
leitor André Benettn sugere: quem curte um pagodinho,
cerveja gelado e quiser ocupar a tarde de sábado com um

programa alternativo pode dar uma possadinho elí no novo

endereço do Café e Cio, que o responsável pelo point chamou
o grupo Produto Nacional pro tocar lá o partir das 15h30. Pro
quem não sabe onde fico, o gente dá o toque: é só virar o

curvo do Banco do Brasil e olhar pro esquerdo, o agito vai
denunciar o endereço. Contato: 9186 0776 ou 32752399.

AGENDEM
Dia 05 de fevereiro vai rolar Quinta Disco no Estação do
Tempo, com bando Nego Fulô fazendo aquele show no polco.

. 'EXCURSÃO PARA O RADIOHEAD
By Kélson Mendes, o coro que não perde-sequer um evento de
nível que posse por esse país. Os detalhes: ônibus com 40

lugares, AlC, frigobor, OVO e 2 TVs LeD. Saído de Jaraguá dia 22
de março, às 5h da madrugo, e retorno logo após o término do
shaw. Valor per copito fico em RS 150,00" ingresso nõo. incluso,
porém ainda disponível poro compra no site ingresso.com. ,

Contato e informações com Kélson (8454 6309) ou Douglas
(99738834).

MOMENTO DA CITAÇÃO
"Celebridade é "artistô: artista que não foz arte" - em
tempos de BBB, Marcelo 02 não soo mqis afinado
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Nas areias
A equipe do Olympya já tem data para estrear em 2009. Será

no próximo domingo (1/2), na Taça Barra Velha de Futebol de
Areia. O jogo será contra o Santo Antônio, de Joinville, às 16 ho
ras. O técnico Luiz Vieira, o Polenta, disse que a base do time é a

mesma do ano passado, mas apenas 12 atletas poderão disputar
a competição. Elas seguem treinando duas vezes por semana no

Estádi(l João Marcatto. As jaraguaenses foram campeãs do certa
me em 2007, mas resolveram não disputar nó ano passado. Já o

Estadual ainda não tem data para começar.

COMEÇOU ONTEM
A competição nas areias de Barra Velha começou ontem com a catego
ria livre, que é a principal da competição. Tanfbém haverá disputas nas

categorias sub-13, sub-15 e veterano, totalizando 35 equipes,"Amanhã
acontecem as disputas do sub-13 e 17 e as meninas jogam apenas no

domingo, quando termina também a livre. Um bom atrativo para quem
passar o fim-de-semana no litoral Norte.

CATARINÃO
Mesmo sem ter um time da cidade na elite do futebol no estado, quem
gosta de futebol segue fir-me acompanhando o Campeonato Catarinense.
Por isso, logo após cada rodada, o blog Arquibancada (no slte www.ocor

reiodopovo.com.hr) fará um pequeno resumo das partidas, mostrando os

resultados e a classificação. A idéia é que isso continue também nos jogos
do Brasileirão, de todas as séries, principalmente dos times catarinenses.

JIU-JITSU
A equipe jaraguaense da X-Team Nova União viajará paro Blumenau onde,

j .

neste sábado, participa da liga Blum�nauense de Jiu-Jitsu. A competição
era para ter sido realizada no fim do ano passado, mas foi adiada por cau

. sa das chuvas que afetaram a região. Um dos destaques da equipe é Buda
. (campeão sul-brasileiro e paranaense na categoria leve), que acredita no

potençiaf�ºs atletas para trazerem bons resultados.

�IGRANTES DO FUTEBOl'

ESPORTE----'-----------
RESPONSABILIDADE

Peso de representar
a região no amador
Vitória em busca do bi na CopaNorte
JARAGUÁ DO SUL

Não é de hoje que o Vitória
tem a responsabilidade de re

presentar a região nos campeo
natos amadores de Santa Cata
rina. Para o primeiro semestre
deste ano o auriverde do Rio
da Luz disputa dois torneios

importantes: a Copa Contesta
do, dias 7 e 14 de fevereiro, e a
Copa Norte, que inicia no dia 8

de março. Para conseguir o bi

campeonato da Copa Norte, o

Vitória iniciou os' treinamentos
na primeira semana de janeiro.
A preparação consiste em trei
nos semanais e amistosos nos

finais de semana.

Para reforçar o elenco retor
nam ao time os jogadores Da
niel Pereira e Fernando. Segun
do o dirigente Carlos Ricardo, o
único atleta que deixou o clube
foi o goleiro Eder. "Mantivemos
a base e a pretensão é trazer
mais três reforços até o início
da competição", informou o di

rigente. Dos adversários que o

Vitória tem pela frente, Ricardo
apontou os times de Joinville
como os mais preparados. "Eles
vêm forte, são times com mais
técnica. São Francisco do Sul
também preocupa, porque mui
tos jogadores de Joinville jogam
nessas equipes", analisou.

GENIELLI RODRIGUES

Time jogo em

coso no dia 7
Já a Copa Contestado, urn dos

campeonatos amadores mais tra
dicionais do Planalto Norte, caiu
de pára-quedas para o time jara
guaense. A decisão seria entre Tu

per (campeão daLiga de São Bento
do Sul) e Vila Nova (campeão da

Liga de Mafra), mas como o time
mafrense desistiu de competir
- devido a urna reestruturação
no clube - a vaga ficou com o

Vitória, vencedor da Copa Norte
2008. Segundo Ricardo, o time
vai disputar a Copa Contestado
com o objetivo de trazermais urn
troféu para a galeria auriverde.

Auriverde conquistou o título inédito em 2008 contra o Tupy de Joinville
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BRASIL 2014

Pantanal e Amazônia serão sedes
Relação das 12 cidades que receberão a Copa será divulgada em março
BRASíLIA

O presidente da Fifa, Joseph
Blatter, esteve em Brasília, on
tem, quando se reuniu com o

presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, o ministro
do Esporte, Orlando Silva, e o

presidente da CBF, Ricardo Tei
xeira. O motivo do encontro é

que a entidade maior do futebol
mundial está visitando as cida
des que se candidataram para
receber jogo da Copa de 2014.

E duas regiões foram confirma
das pelo ministro: a Amazônia
e o Pantanal.

"São destinos turísticos fun
damentais do país, que mere

cem ser promovidos", justificou
Silva. Na região da Amazônia
há duas concorrentes, Manaus

(AM) e Belém '(PA), e na pan-

taneira, Cuiabá (MT) e Campo
Grande (MS). Das dez vagas que
sobram, tem ainda 13 candida
tas, dentre elas Florianópolis.

Após o anúncio das cidades
sede, o presidente Lula irá con

vocar uma reunião com gover
nadores e prefeitos para definir
os trâmites para preparação da

Copa. "Ele (Lula) quer colocar
no papel a responsabilidade de
cada cidade e estado e do go
verno federal para que não haja
dúvida e para que haja estabi
lidade na preparação do mun

dial", afirmou Orlando Silva.

Segundo o site da Agência
Brasil, Blatter saiu satisfeito da
reunião com Lula, por constatar
que a organização dos jogos terá
apoio dos estados, municípios e

do governo federal. Teixeira, Blatter e Lula se mostraram animados com o encontro realizado ontem dê manhã em Brasília

CANTINHO DA SAUDADE
TURíBIO ANTÔNIO ELíSIO - Conversor com o Turíbio era sempre uma aula de meninice. Alegre, feliz com o

vida, levava alegria e descontração até em velório, quando contava "histórias e causas bonitos", vividos pelo
finado. Natural de Indaial (Se) iniciou o carreiro no futebol jogando pelo XV de Outubro daquele município.
Pelo suo brilhante performance foi contratado pelo Vasto Verde de Blumenau, onde conquistou o título de com-

.

peão do ligo Blumenauense. O Palmeiras daquela cidade, um dos grandes times de Santa Cotarina, formou um
esquadrão quase imbatível, cujo objetivo era conquistar o "Copo Centenário de Blumenau" (1950). Competição
esta que reuniu todo grande equipe de Santo Catarina. Turíbio teve o seu posse adquirido pelo time palmeirense,
disputou um grande ca!l1peonato e, sagrou-se campeão. Permaneceu no time esmeraldino de Blumenau até 1952.

,

ACARAI X BAEPENDI
A grande rivalidade entre'Baependi e Acaraí fazia com que o cada grande con

tratação de um time tivesse o respesm imediato por porte do rival. Em 1952, o
Baependi contratou Uma dos maiores estrelas do futebol catarinense de então:
Toronto. Em resposta, o presidente oco raiono, Vitor Emmendoerfer, foi o Blume
nau e trouxe TuríbiQ. Os desportistas, incrédulos, queriam saber qual o segredo
do presidente do time rubro poro convencer o melhor jogador blumenauense- ,

o defender o esquadrão vermelho. A corto que Vitor Emmendoerfer tinha no

mango era muito forte: um emprego bem remunerado no Agência do Banco
Nocional, em Jaraguá do Sul.

RIVALIDADE MUITO ALÉM DO ESPORTE
Não era apenas no esporte que os grandes rivais trovavam duelos gigantes
cos, mos, sobretudo, nos bastidores. O aristocrático Baependi obrigava em

suo diretoria os "caciques" do UDN. Já o Acaraí, time do mossa, do povão,
era comandado pelo "staff" do PSD. Em uma reunião de emergência, com o

participação do diretoria do clube azurra, do prefeito Arthur Müller, Dr. Murillo Barreto de Azevedo e dos jo
gadores, Otacílio Ramos e Toronto, que eram os líderes do time, decidiram que Turíbio irill jogar no Baependi,
custe o que custasse. Uma proposto irrecusóvellhe foi apresentado: cargo importante como funcionário do

prefeitura, com remuneração bem superior o que auferia no banco, ajudo de custo, cachê por jogo e outros

benefícios. Foi assim que o craque, em 1953, se transferiu poro o Baependi, ali permanecendo até encerrar

o brilhante carreiro e1111965. No prefeitura trabalhou nté o aposentadoria, em 1990.

O ARTISTA
Boa praça, alegre, excelente músico, mondava bem, no acordeom, gaita de boca e

vilão. Ótimo contador de "histórias e causas", nunca o vimos triste ou se queixando
de algum infortúnio. A suo presença sempre era muito festejado nos rodos de ami
gos, festas e eventos. Co!'1 ele não havia tempo ruim, irradiava alegria e otimismo.

O JOGADOR
Ponto esquerdo guerreiro, multiplicava-se no terreno de jogo, tinha fôlego de sete."
gotas. Defendia e atacava com uma gorro imp�rssionante, possuía espí;rito de!,e�Mb, '

'pe admirável. Poro
I

elé não
I

hóviq';
bolo ou jogo perdido. Encrespado,'
enigmático; conquistou títulos de
campeão em todos os times que
jogou.

O homem partiu, permanece
e, esta é maior do que o mo"
erto o céu está bem m,ais alegr

" divertido com presença do Turíbio,
contando cousos e aprontando poro
cima dos anjos e santos.,.O jaragua
ense não o esquecerá jornais, ficará
eternamente em nossos corações,

d.. bem ali, no cantinho do saudade.

• Baependi campeão em 1956; em pé: Getúlio Barreto do Silvo (técnico),
Gauke, Piazera, Otacílio, Americano, Schwerdtner e Zico; agachados:
Guida Fischer, Toronto, Junot, Hamilton e Turíbio;

"

r e li a c a o @'o c o r r e i o d o P o v o . c o m . b r

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



fi!] o CORREIO DO POVO
SEXTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2009

PEGO NO DOPING

ESPORTE---------�

Tribunal suíço nega pedido de Dodô
Atacante tentou último recurso e só poderá jogar em novembro deste ano
DA REDAÇÃO
o atacante Dodô não teve

sucesso no recurso para redu
zir a suspensão de dois anos

por doping. O jogador foi
flagrado em exame realizado
com a substância fenpropo
rex (anfetamina) no dia 14
de junho de 2007, na vitória
do Botafogo por 4xO diante
do Vasco, pelo Campeonato
Brasileiro.

O Tribunal Federal Suí

ço considerou correta a pena
imposta ao jogador pela CAS

(Corte Arbitral do Esporte).
Como a CAS fica em Lausan
ne, este era o último recurso

que Dodô e seus advogados
- podiam tentar para reverter a

suspensão. Com isso, o atacan
te só poderá jogar novamente
em novembro de 2009.

Dodô havia sido julgado
pelo STJD (Superior Tribunal
de Justiça Desportiva), que o

havia absolvido em 2007, após
uma suspensão preventiva de
30 dias, mas a Fifa, juntamen
te com Agência Mundial Anti
doping ·entraram com um re

curso, em setembro de 2007,
contra a decisão do STJD na

CAS, que acatou e deu seu pa
recer a respeito do caso.

De acordo com os mem-
.

bras da Corte Arbitral do Es

porte, Dodô não conseguiu
provar o porquê de a subs
tância ter constado em seu

exame. Pelo menos uma notí
cia boa para o atacante, para
a CAS, a suspensão de Dodô

começou no dia 6 de novem

bro de 2007. Sobre' o caso,
Dodô disse que está abalado,
mas "o importante é voltar a

jogar de alguma forma e vol
tar bem". "Só quero voltar

para terminar minha carreira
de uma forma boa como eu

comecei", desabafou. Dodô diz que quer volto o jogar poro encerrar o carreio de uma formo boa assim como foi no início

() IPI reçluziu.·O tempo de ficar pensando também.
li

Ofertas imperdíveis na Caraguá Auto Elite.- Aproveite.-
-
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