
Beleza e

praticidade
Acompanhe nesta

edição do OCPmais um
número do Caderno
Construir & Reformar.

Personagem do vaIe
Vamos fazer um filme? Como na letra
da canção, a pergunta sempre martelou
na cabeça do jaraguaense Carlos Daniel

_.

Reichel. Agora, depois de largar a faculdade
'---,,----->

de Física por causa do cinema, ele
prepara o primeiro curta-metragem

profissional da carreira. Mix,

'11anSOIS 1 c b .

r
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COnstJ1ltrQCP ,

Chuva deve diminuirno
Estado apartir dehoje

EDUARDO MONTECINO

\
\

\
Meninode12
anos bebe e

bate COD1moto
NA NOITE DE SEGU DA-FEl

um garoto que estava alcoo
lizado e guiando uma moto
se acidentou. A criança so
freu apenas ferimentos leves.
Polícia Civil está investigando
o caso para apurar responsa
bilidades. Página 23

Samae investe
na ampliação
da rede de água
ERÃO BENE c COM

investimento de R$ 600
mil os bairros João Pessoa
e Santa Luzia, locais onde
ocorre omaior crescimento

populacional em Jaraguá
9.0 Sul. Página 5
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Lourival Karsten

Emmendorler
Amais antiga concessionária
de veículos da cidade surgiu
em 31 de agosto de 1950,
sempre trabalhando com a

mesma marca de veículos.
Trata-se de um marco neste

setor, sempre com a intensa

participação do Sr.Victor.

Palestra

.daApevi
No próximo dia 19 de outubro, a
Apevi promove sua já tradicional
palestra, que contará comMario

Sergio Cortellae acontecerá
no ClubeAtlético Baependí. Já
é possível a adesão junto aos

atendentes daApevi.

SeDe
Nas vésperas de uma nova
reunião do Cupon, o boletim
Focus do Banco Central
mantém a projeção da SELIC
nos atuais 12,5% e uma leve

queda para 2012. Ao mesmo

tempo, reduz a projeção de
crescimento do PIB para 3,79%.

LOTERIAS
QUINA

SORTEIO N° 2683
06 - 17 - 25 � 26 - 76

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 665

02 - 03 - 06 - 07 - 12

13 - 14 - 15.- 17 - 18
20 - 21 - 22 - 24 - 25

Ikarsten@netuno.com.br

Bombeiros voluntários
No dia 22 de agosto ocorreu o

transcurso do quadragésimo-quinto
aniversário desta corporação, que
tantos serviços prestou e continua

prestando para a comunidade
regional. Presidido por Giorgio
Rodrigo Donini, o Corpo de
Bombeiros Voluntários de ]araguá
do Sul conta atualmente com 90

bombeiros voluntários e mais 50

bombeiros efetivos.A instituição
busca uma crescente aproximação
com os brigadistas das diversas
empresas. A estimativa é que
somem 1.500 integrantes. Tanto
os bombeiros da corporação
como os brigadistas contam
com o Centro de Capacitação
de Bombeiros, instalado
junto a uma das unidades.

Núcleo de Respo:nsabilidade
Social Empresarial
Este núcleo completou, no último dia 29 de agosto, seis anos de
atividades. Conta atualmente com profissionais de 14 empresas
de Jaraguá do Sul. Além do desenvolvimento, os profissionais
buscam a promoção de diversos eventos que possam despertar
esta preocupação entre a população.

Sustentabilidade ambiental
o Núcleo de Jovens EmpreendedoresAcijs/Apevi promove no
próximo dia 21 de setembro, no Cejas, o quinto Debate Regional
cujo tema será Sustentabilidade Ambiental na Gestão Empresarial.
No mesmo evento ocorre o lançamento do programa Óleo Útil,
que será mais uma ação voltada para a sustentabilídade,

Jovens bombeiros
Uma das atividades meritórias do Corpo de BombeirosVoluntários
de Jaraguá do Sul é amanutenção de um grupo de bombeiros
mirins, formado por crianças que desde cedo aprendem cidadania
na prática. Outro grupo, formado por jovens, é o de Bombeiros
Aspirantes, que além das lições de cidadania já recebem os

ensinamentos básicos na área de socorro. São pessoas que estão

sendo preparadas para serem cidadãos conscientes.

Atendimentos
De janeiro a julho de 2010,
o Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do
Sul realizou umamédia
de 884 atendimentos

mensais, que em igual
período deste ano cresceu

21,86%, saltando para 1077
atendimentosmensais.
Em todo o ano de 2010, a
médiamensal foi de 930

atendimentos. Significa um
crescimento significativo
nos chamados aos nossos
voluntários.

Motos
Chama a atenção um número
revelado porGiorgio Rodrigo Donini,
em relação aos atendimentos a

I

acidentes de trânsito por parte dos
BombeirosVoluntários de Jaraguá
do Sul. Dentro damédia de 185

atendimentos mensais nesta área,
120 envolvemmotociclistas. Trata-se,
portanto, de um número alarmante,
especialmente se considerarmos

que as lesões sofridas por
motociclistas são normalmente
muito mais graves que as

sofridas pormotoristas e

passageiros de automóveis.

Políticas para mulheres
Este é o tema da Conferência Regional promovida pelas
secretarias de Desenvolvimento Regional de Iaraguá do Sul e
Joinville, por meio das gerências de Assistência Social, Trabalho e

Habitação no dia de hoje no auditório da Faculdade Anhanguera,
em Joinville.

.

Entre as atividades programadas, o destaque será a palestra da
delegada Marilisa Bohem, que irá abordar a "Lei Maria da Penha"..

ÍNDICE
12.50%
0.150%
l:l22.52

,

PERÍODO
21.JULHO.,2011

I ,30.AGOSTO.20Il
JUU:jO.2011

, 30.APOSTO.20I1
30.AGOSTO,:2011

VENDA, V:A�,; ,

EDUARDO MONTECINO

atólica
A aniversariante na verdade éa Uner], que deu seus

primeiros passos em 1973, como uma iniciativa do
saudoso Padre Elemar, a quem nossa cidade deve
outras Iniciativas marcantes. Foi um início modesto,
mas que aos poucos foi deixando para trás o tempo em

que os estudantes da região - como eu - precisavam
enfrentar todo dia uma viagem para Ioinville ou

Blumenau, para estudarem. Uma obra construída a

muitas mãos que hoje se abre para tuna nova realidade.

Superávit primário
Embora cercada de polêmicas, a atitude do governo de ampliar
ameta de superávit primário - independente de seu conteúdo

político - é uma medida salutar, pois evitará um aumento ainda
maior na dívida do governo federal e, por extensão, de todos nós.
Este volume de recursos que serão "economizados" pelo poder
público são destinados a abater dívidas, mas, considerando o atual

endividamento, ainda são insuficientes para cobrir os juros. Claro
que num momento de crise, espera-se do governo medidas anti-·
cíclicas, isto é, estímulos para que a economia continue crescendo.
Mas, o exemplo de nações desenvolvidas que adotaram esta prática
recentemente nos mostra que elas não. são sustentáveis amédio

prazo, quando não existe uma retomada rápida do desenvolvimento
do país. Com estas medidas, espera-se que sejam criadas as

condições para o corte de juros básicos - SELIC - o que também é
uma forma de incentivo à atividade econômica.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Muitas páginas "sociais" dos nossos

jornais ainda põem daquelas fotos
ridículas, o "paizão" segurando o "júnior"
e fingindo ser bom pai e pai moderno.
Costumeiramente, são "país" que só fize
ram filhos "biológicos", nada mais ... Edu
cação, que é bom, nada...

Diante da rigorosa falência da educa
ção dada pelos pais de hoje é que fico fe
liz ao saber que foi criado um movimen
to no Rio Grande do Sul, uma espécie de
ONG, cuja proposta básica é discutir a

importância da. figura paterna na forma-
ção das crianças. .

Tenho comigo um recorte da Folha

SIMPÁTICO
Émuito fácil ser simpático, o que não sou. Para ser

simpático aqui, na tevê, em qualquer lugar, basta que
você seja politicamente correto, que não diga nada que
possa ferir. Mas eu sigo a escola socrática: - a verdade
é um remédio muito amargo, mas é o único que nos

pode darsaúde moral. Logo, a antipatia às vezes ajuda
muito mais que a falsa simpatia...

de S. Paulo sobre matéria nesse campo.
O título da reportagem é - "Meninos sen
tem fome de pai". E não é de pai morto
que eles sentem fome. É de pais vivos. O
que mais há é pai omisso, irresponsável
da educação dos filhos. É essa maioria
sorridente que anda por aí nos shoppin
gs fingindo ser igual aos filhos, "amigões",
heróis fajutos do Dia dos Pais...

'

Fazer um filho exige a maior de todas
as responsabi1idades, uma responsabili
dade até o fim da vida. Pai que é pai, mãe
que é mãe é para toda a vida, sem essa

de que meus filhos já estão grandes, não
precisam mais de mim ... Pai e mãe que

honram as roupas que vestemmetem-se,
sim, na vida dos filhos pela vida toda.

Educar é dizer não. "Não" é a palavra
mais importante na educação de um fi
lho. Os filhos que estão com "fome" de

pai, do que tem fome, na verdade, é de
um não que signifique amor. - "Tu não

podes por isso, isso e mais aquilo, enten
deste, filho? E o filho vai entender, ainda
que faça beicinho, vai entender que tem
pai, pai que ama. Quem ama diz não, e

não costuma parecer um paspalho de .

foto de jornal, ou mais ridículo ainda,
beijando barriga de mulher grávida. O
tolo já é tolo antes de o filho nascer...

TV SUCESSO
Na tevê, por exemplo, o que você

mais vê é gente falsa, sorrindo sem

iontade, dizendo gracinhas que não
ajudam e sendo afeitas a conquistar
as classes mais baixas... Só que as

classes mais baixas querem subir, e

não vão subir com falsidades...

Você dorme todas as noi
tes com uma bela companhia,
sabias? Essa companhia está
dentro de você, é o seu outro eu

em estado potencial, o que você

pode vir a ser. .. E esse sucesso é
enorme. Acorde!

DO LEITOR CHARGE

s S
ES

s

/\ preocupação principal do se

I\.nhor Escobar esteve centrada
no discurso em relação à corrup
ção, como se esse fenômeno fosse
uma descoberta recente. O mal
estar da acadêmica Mariana foi

perfeitamente explicado na sua

tréplica. Sugiro ao senhor ler com
mais atenção o artigo. Ainda bem
que concordamos que a ideologia
partidária supera a razão. É exata

'mente o que o senhor, sem perce
ber, está exaltando. Sua visão ma':'

niqueísta não lhe permite Superar
seus juízos devalor já formatados.
No entanto, é bom relembrar que
o tratamento da inflação através
do Plano Real foi resultado .das

exigências do FMI (Fundo Mo

netário Internacional), a custa de
um crescimento pífio.

Por outro lado, o Bolsa Família é
uma vigorosa política pública que
ultrapassa as práticas pontuais dos

programas anteriores. Nisso reside
seu mérito e sua diferença. Mais

ainda, o desenvolvimento atual
tem muito pouco a ver com o lega-

J:"IjALE CONOSCO

do da política econômica anterior.
Basta recordar que o país entregue
ao governo sucedâneo tinha ape
nas R$ 38 bilhões de reservas no

Banco Central, o que configurava
a economia em default técnico.

Aqui não se trata do PT ou do ex

presidente Lula, e sim, das pessoas
escolhidas para tirar o Brasil, em
termos econômicos, da tutela neo
liberal e levá-lo de novo ao modelo
desenvolvimentista. Aquele gover
no perdeu a chance histórica de ter
feito isso no momento certo. Com
referência ao preconceito enrus

tido, só basta ler o que era escrito
na internet durante as eleições de
forma anônima. Hoje, felizmente,
apenas sobra para os inconforma
dos a bandeira da corrupção. Não
há santos nessa história. Além dis
so, para nosso bem-estar, asmelho
res notícias podem ser encontradas
nos dados sem cores partidárias do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatística).

CI-\6(CA ", MoFo!
I

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação': Patrícia Moraes· redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski

VICtor Danich, sociólogo
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Daiana
Constantino
Interina

Criticadopor especialistas, oPSD surge
estrategicamentepara abrigar interessados
em participardo pleito eleitoralde2012.
Nem de esquerda e nem de direita, o
partido nasce sem programa político e com
ajunção de boa partede lideranças que
ainda buscam o espaço desejado.
Nãofossem apenas qsfragilidades da
estrutura do novo partido, há as denúncias

acerca defraudes de assinaturas em
apoio a criação da sigla. Em ]araguá, por
exemplo, a juíza Candida InêsZoellner
Brugnoli pediu a investigação de 378
assinaturas para a Polícia Federal, e as
mesmas ficaram de fora da contagem.
Contudo, independente de constarem
registros falsos e de nomes de

pessoas que já morreram na lista, o

PSD deve serformalizado junto ao

Tribunal Superior Eleitoral. Para o

advogado nacional da nova legenda,
Admar Gonzaga, as irregularidades
pouco significam perto dos 539mil

apoiadores. Sendo assim, mesmo
depois de séculos, segue valendo a
teoria realista deNicolauMaquiauel:
"Os fins justificam os meios':

ASSISTÊNCIA
ÀS MULHÉRES

estinar até 20% dos encaminhamentos mensais para as vagas de

mpregos formais e dar assistência direta para as mulheres sub
metidas aos maus tratos. Essas são as previsões inclusas no projeto
de lei apresentado pelo deputado Carlos Chiodini na Assembleia.

Legislativa de Santa Catarina:

_OOOllJ01WI8Hf11111lIll!illHilllll!ll10llJ1I8IJJ1I0IIJ1IIIJIffII11IID!IIIIuUD1JJllJlJiJiiJllIJIImJOIIJIIIIJ_l11JJJnmIIlJUIl0llJ_dJJOUmO_lIIJIIII1fIIIIJJ1l1m 1I0ll1Jlmli'_IlU!II1IlIIJ11_10llJ/IIlIOIIJmUUm_0IIJ_Ii!IIIIJIIlHIJIIJJIIl_II1fIIIIJJ1lIl111illIl1l/l1U1J1

'I

2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

"Os fins justificam os meios"

Aliança
PPS, PSB, PSDC, PTB, PRB, PPR
devem compor a coligação do

\

PSD de Jaraguá do Sul.

Badesc
_

À Câmara de Iaraguá, o secretário
da Fazenda, José Olívio Papp,
prestou esclarecimentos ontem
sobre o projeto do Executivo que

.

prevê empréstimo de 15milhões

pelo Badesc (Agência de Fomento
de SantaCatarina) para obras
de asfalto e recuperação de vias,
construção de pontes e galerias.

ADJ
Câmara de Iaragua restitui
projeto que previa repasse de R$
120.009,70 para aADJ (Associação
Desportiva de Iaraguá do Sul)
à Prefeitura.Vereadores não
aceitam repassar dinheiro do

orçamento anual do Legislativo
para a eritidade.

Chuvas
Preocupado com o excesso de
chuvas ontem, o presidente
da Câmara de Iaraguá, Jaime
Negherbon (PMDB) visitou

algumas localidades para saber
da situação dos moradores.

Canarinho
-

Uma ação civil pública ou
. um inquérito criminal será
instaurado contra aPrefeitura
e a empresaViaçãoCanarinho
nesta semana.Assim, o
promotorCléberAugusto
Hanisch deve acatar o pedido
de in\tllCstlgnção acercado
suposto não cumprímento do
eoutrato que prevê a prestação
dos serviços de transporte
colettvo na cidade. O DGE
do Centro Untversítãcto
daCatólica de Jnraguti.
protecolou a denúncia.

Moção
Após conversar com o deputadoMauro
Mariani (pMDB), o presidente da Câmara

.

de'Iaraguá, JaimeNegherbon (PMDB),
deve elaborarumamoção para pedirmais
funcionários à Receita Federal da cidade.

Crítica
o petistaJustino da Luz lamentou por
Jaraguá estar entre as localidades que
tiveram problemas com as assinaturas

recolhidas para apoiar a criação do
PSD. "Istomostramais umavez o

empobrecimento da classepolítica", disse,

Meio Am·bienle
ACâmara deVereadores de Corupá aprovou
o projeto de lei que reconhece de utilidade

pública municipal aAdesc (Associação de
Desenvolvimento Socioambiental Corupaense).
A entidade luta pela preservação da cachoeira da
Bruaca, onde empresários planejam instalar uma

PequenaUsinaHidrelétrica.

Bolsas
Diogo Iunckes (PR) adianta que irá cobrar do

governomunicipal o repasse de auxílio financeiro
para universitários. Segundo o vereador, R$ 180

mil do orçamento vigente da administração já
foram aprovados para bolsas de estudos.

Emendas
Projeto que regulamenta o transporte
coletivo de Guaramirim deve receber

propostas de emendas na Câmara.
Porém, não há previsão para entrar em

. votação, aPrefeitura terá de prorrogar
o contrato tom a concessionária do

serviço pormais três meses.

Operações
O mutirão das cirurgias eletivas deve
iniciar nas próximas semanas na região. A
informação é do gerente de Saúde da SDR

(Secretaria de Desenvolvimento Regional)
de Jaraguá, Sérgio Pacheco.
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e você está reformando ou construindo,
confira abaixo dicas criativas que fazem do

gesso um aliado nos tetos de salas, quartos,
banheiros, cozinhas e corredores. O gesso
pode ser considerado como um "coringa'
em seu projeto.

menta desse vão e deixando
o espaço de dentro para ser

usado como guarda-volumes,
oumesmo uma adega, já que a

parede de gesso é um isolante
térmico natural.

• Gesso combinado com

vitrais na decoração cabem

perfeitamente em quase todos
os ambientes residenciais e co

merciais.

• Divisórias de gesso são

ótimas. Elas têm isolamento
termo-acústico natural, boa
tolerância ao fogo, não precisa
de reboque ou acabamento si

milar, pedindo apenas acaba
menta de pintura.

• Forro de gesso também
é uma ótima solução para co

bertura de telhas ou similares.
O teto fica liso e perfeito, sem a

necessidade de uma laje. Com
o forro de gesso é possível
embutir luminárias, caixas de

som, sistemas de ar condicio

nado, coifas, enfim, tudo que
não se quer que fique à mos

tra, além de esconder ímper-
.

feições na laje.

IMPORTANTE: NÃO

ESQUEÇA DE CONSULTAR

UM PROFISSIONAL

ESPECIALIZADO.

Agostoj2011

Além de criar efeitos interessantes, especialmente" em forros, o gesso é um material versátil

que auxilia nas tarefas de embutir a iluminação, esconder ferragens e disfarçar vigas

• Ambientes pequenos
pedem cores claras, podendo
ainda ter uma parede pequena
comum tom mais escuro. As
molduras de gesso utilizadas
nesse tipo de ambiente de
vem ser de formas mais retas,
de preferência aplique em 90

graus e não muito pequeno,
como se pensa ser o certo, pois
molduras pequenas chamam
mais atenção para o tamanho
do ambiente, quando esse já
tem uma área reduzida.

• Em ambientes grandes,
devem ser utilizadas molduras

largas e de preferência às que
fazem teto e parede, para dar
um ar mais aconchegante ao

ambiente.

• A iluminação do ambien
te é super importante. Quando
a altura do teto não é muito

grande, o ideal seria utilizar

iluminação indireta com san

cas e rasgo de luz ou spots com
luz fluorescente, que tenham
vidros jateados, assim o foco
da luz sofre uma barreira, sem
perder a luminosidade.

• Embaixo das esçadas,
geralmente sobra um vão, que
pode ser aproveitado com uma

parede de gesso, com nichos

decorativos, fazendo o fecha-

Forro de gesso é uma excelente

solução para cobertura de telhas ou
similares. O teto fica liso e perfeito.
sem a necessidade de uma laje.
O gesso também permite embutir
luminárias e outros

FOTOS DIVULGAÇÃO

Uma parede de gesso �azendo o fechamento no

..
vão que sobra embaixo d,as escadas torna o local

útil como guarda-volumes ou mesmo uma adega.
já que "O gesso é um isolante térmico natural

são as grandes vantagens dessa aplicação. Além
de sua peculiar aderência, indicado no reboco de

lajes com preenchimento de isopor (EPS).
'

"

REBOCO DE GESSO: PRATICIDADE SURPREENDENTE

qesso 'Toque
CD'arte
"crescerjuntos

---

para servir".

Rua Rio Grande Sul, 165 • Czerniewicz
Ter: 47 3371 6335/4784088159

eltz@gessotoquedarte.com.br
• www.gessotoquedarte.com.br

A aplicação do Reboco em Gesso sobre bloco de
concreto e cerâmico na espessura de 0,3 a 1,5 cm
representa considerável economia financeira e

redução de tempo de execução por m2• Com uma

única aplicação substitui o chapisco, o emboço e

o reboco de um revestimento interno, o que sig
nifica economia de mão-de-obra e de material.

Secagem rápida, economia, rapidez e resistência

CUSTO 100/0 MENOR E TEMPO

DE OBRA 5 VEZES MENOR DO QUE
O REBOCO CONVENCIONAL.
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Para analisar amelhor opção para cada caso, o imóvel deve
ser dividido em três grandes áreas: íntima, social e áreas
molhadas - basicamente banheiros, cozinha e lavanderia

sa divisão é interessante, pois cada um
desses espaços requer pisos com carac

terísticas-diversas. Os pisos são agredidos
diariamente por diversos fatores: tráfe

go, água, gordura, materiais de limpeza,
01 constante, saltos tipo agulha dos sa

patos femininos, carrinhos de bebê, patas dos ca
chorros, tintas, Vinho, etc.Veja com atenção qual é
a agressãomais frequente em cada ambiente para

que a escolha domaterial seja amais acertada.
Para a área íntima, o melhor é utilizar mate

riais quentes e aconchegantes, como a madeira,
materiais mais frios, como as cerâmicas, pisos
monolíticos ou ainda os carpetes, carpetes de
madeira, pisos de borracha entre outros. Esta
área pode receber diversos tipos de revestimento,
já que o tráfego costuma ser baixo e a resistência

à água não é um problema aqui.

PISOS QUENTES
Amadeira é um material muito desejado nos

quartos, já que é mais quente, agradável para se

andar descalço e reflete intimidade. Se for a sua
escolha, dê preferência para as certificadas, que
agridemmenos omeio ambiente, e cuidado com
as espécies muito moles como, por exemplo,
a amendola. Este piso pode ser composto por
grandes peças de diferentes larguras - o assoalho,
ou peças menores - comumente chamadas de

tacos, tacões, taquinhos e parquets.
Enquanto o assoalho geralmente é instala

do com parafusos que unem as tábuas a uma

estrutura secundária ligada à laje (os populares
barrotes), os tacos são normalmente colados

Regiões mais quentes sugerem pisos mais
frios. Os pisos cerâmicos e os porcelanatos
podem. neste caso. ser uma boa opção FOTOS DIVULGAÇÃO

diretamente no contra piso. Após a instalação,
as peças devem ser lixadas e receber como aca-

.

bamento algum verniz protetor. Nomercado há
vários tipos deste material de diferentes mar

cas. Há também os chamados pisos prontos,
que já chegam à obra acabados e dispensam o

trabalhoso acabamento do piso "in loco" - ras

pagem e o tratamento. A madeira é ainda um

piso que se comporta bem nas áreas sociais dos
imóveis. Para as áreas molhadas não é o mais

indicado, já que não lida bem com a umidade.
Neste caso, se não tiver um projeto muito bem

elaborado, você corre o risco de ver o seu piso
empenar ou descolar.

Qualidade na colocação
e criatividade no projeto

Piso Cerâmico • Porcelanato
• Piso Antiderrapante • Piso Laminado

Tel: (47) 3370-7772
Rua Cei. Procópio

Gomes de Oliveira. 1323

.

Centro· Jaraguá do Sul
'

CERÂMICAS. PORCELANATOS
E PASTILHAS DE VIDRO

SÃO AS MAIS INDICADAS

PARA AS ÁREAS MOLHADAS

SIM
S

As placas de concreto e os

ladrilhos hidráulicos à base de
cimento são muito utilizados

atualmente, principalmen
te em salas e cozinhas, já que
são muito resistentes e de fá
cil manutenção e_ limpeza. As
placas são relativamente novas

no mercado e chegaram com a

missão de garantir a aparência
do piso de 'cimento queimado,
o caráter mais homogêneo da

superfície e, ao mesmo tempo,
impedir trincas. Estas placas
têm normalmente dimensões

grandes (0,50 m por 0,50mal
m por 1 m). Como amaior par
te dos fabricantes produz este

material de modo artesanal, é

preciso cuidado na instalação,
pois as placas costumam variar
de tamanho e espessura e, caso

a mão de obra não seja espe
cializada, é grande a chance de
acabar com um piso desnivela

do, cheio de pequenos degraus.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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as caixas de inspeção, quando
houver.

• Verifique rufas, telhas de
sencaixadas e troque as quebra
das por telhas do mesmo mode
lo das existentes. A substituição
por te1has diferentes não resulta
em encaixe perfeito proporcio
nando fácil deslocamento delas

pelo vento e passagem daágua.
• Adicione ao projeto do te-

1hadomanta de subcobertura de
alurrúnio. Caso a água passe, ela
escorrerá para a calha.

Quantomais área permeável
tiver o lote, mais absorção fará

o solo da água da chuva. Se a

construção está em terreno com

forte desnível não dispense a

vegetação, ela ajudará a conter

deslizamentos.

Quando for procurar um lote

ou casa para comprar, pesquise
a bacia hidrográfica da região.
Muitos rios e córregos foram ca

nalizados e não podemos mais

localizá-los visualmente, mas

em caso de muita chuva, a água
escoará naturalmente para esses

pontos, podendo ser uma área

de alagamentos constantes.

"Sempre
presente
nas

emoções
da sua
vida"

ocp· nstruir&R�rmar
Agostoj2011 I

Limpar calhas e verificar o telhado são algumas medidas
preventivas para não sofrer com as chuvas de verão

Quanto mais área permeável tiver o lote. mais
a água da chuva sérá absorvida pelo solo.

Se a construção está em terreno com forte

desnível. não dispense a vegetação. pois ela
ajudará a conter possíveis deslizamentos

solução para o pro
blema das inunda

ções provocadas pe
las fortes chuvas em

osso País é bastante

omplexa. A popula
ção pode contribuir não jogan
do lixo nas ruas - pois entope
bueiros -, privilegiando, sempre
que possível, as áreas emateriais
permeáveis nos espaços priva
dos e em calçadas, e respeitando
a legislação para o uso e ocu

pação corretos do solo - porém
a ação determinante está nas

mãos da administração pública.
Na esfera doméstica pode

mos nos resguardar de aborre
cimentos com algumas ações
preventivas:

• Revise o te1hado - não faça a
manutenção com as te1has mo-
1hadas. Elas ficam mais suscetí

veis a quebras e" escorregadias,
podendo provocar uma queda.

• limpe as calhas e condu
tores verticais - recolha fo1has e

galhos que possam entupir ralos
e condutores horizontais. Estes

devem estar sempre livres para
o escoamento da água da chu
va para a rede pública. limpe

,
.
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ou apenas se

refre�car com
a família e

-Mâueis paraJardim, serviço
dejardinagem e paisagismo.

R.BernardoDornbusch, 2433 - Vila Lalau

Tel: 3371-0515 /3371-8146 • www.floresflorisa.com.br
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. Rua Venâncio da Silva Porto, 353

Fone: 3·275-1492

Rua Bernardo Dornbusch n° 1233 • Baependi
• E-mail contato@gessoimperial.net.

Fone: 3370�6004

..

PORTAS G RODAPés SOB MEIDIDA

ORÇAMENTO SEM
COMPROMISSO

I'
I

Portas MEG Ltda
Novo endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 SI 2
Centro - CEP 89252-050 - Jaraguá do Sul - SC
Te!. (47) 3372-2549 • wwww.eletrojgua.com.br

portasmeg@eletrojgua.com.br

: 3 75 2---".
W'WWl.beHloo(("ondidonaclo.com.br

'i 'I ' j:' 1,ll r
t t � � � � J.I·

Lontato: (47) 21ll7-151ll - vendas@nllmar.ind.br - nilmar@nilmar,ind.br
R Carlos Ilachsler. n65 � Uha da Figue,ira - 8B.258-82D - Jaraguá do sul/se
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Escolher a porta certa ajuda a

reduzir ruídos, definir espaços
e garantir a 'segurança

porta é um recurso am

plo de delimitação de

espaços e alternância de
usos dos ambientes. No

rojeto da moradia, ela
ão deve ser vista ape

nas como fechamento dos cômodos
mais óbvios, como quartos e ba
nheiros.

Sua composição clássica é:
- Batente - perfil fixado na aber

tura da alvenaria. É o local onde fixa,
bate e para a folha. Tem a largura da
parede ou medida padrão de 15 cm

Quanto ao tipo
de abertura,
sempre que

possível
opte pela

tradicional

porta de

girar (abrir'

- -

OPÇOESSAO
A folha lisa pode ser oca ou ma

ciça. As primeiras são encabeçadas
com madeira e sarrafos espaçados
internamente, só devem ser usadas
em áreas internas e não podem ser

cortadas em qualquer ponto. Existe
uma margem de 1,5 cm, nas extre
midades, para cortes de ajustes. Já
as portas maciças são completa
mente sarrãfeadas internamente, o
que é uma vantagem por ser mais
resistente.

Existem as portas feitas de ma

deira maciça, que aguentam mais
a chuva e o sol. Em geral, são con
feccionadas de peças' de madeira
e formam algum desenho, como

almofadas ou ripas paralelas (me
xicana), entre outras. Como todo

produto feito em madeira, deve ser

muito bem seca em estufa e ter cer

'tificação da procedência.
As dimensões disponíveis no

mercado são: 62 cm, 72 cm, 82cm ou

92 cmx210 cm, com espessura de 35
mm. Há alguns anos, para dimen
sionar a abertura de uma porta, o

ou25cm.
- Folha - peça que gira, corre ou

articula. É fixada no batente por do
bradiças ou pivô. Quando é do tipo
que corre, pode ficar fora da área do
batente.

- Guarnição - sarrafo com aca

bamento que serve para esconder o
encontro do batente com a parede.

- Ferragens - dobradiças oupivôs
que fazem a porta girar - ou ainda
trilhos paraportas de correr -, maça
netas e puxadores para amanipula
ção e fechadura para trancar.

critério ficava no status do ambien
te e na necessidade de utilização:
como cozinhas donde saem bande

jas, entrada e saída demobiliário etc.

Hoje, com o conceito de inclusão in
serido no dia a dia, o recomendável
é que as passagens de uma casa te

nham no mínimo 80 cm de largura,
mesmo nos banheiros, para permitir
o acesso de um cadeirante.

'

Quanto ao tipo de abertura, sem
pre que possível opte pela porta de

girar (abrir). Este é o cursomais natu
ral do movimento de passagem. Use
a porta de correr quando essa for re
almente a solução. Uma questão im
portante a ser levantada é quemuito
da passagem do som de um cômodo

para outro se dá pela porta. A pouca
massa das portas ocas e as frestas
favorecem o vazamento do barulho.
Existem no mercado escovas de ve

dação que podem ser usadas para
preencher o vão que fica no piso e

um perfil de vedação para ser colo
cado no batente. Ambos auxiliam a

minimizar esse problema.

FOTOS DIVULGAÇÃO
•
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Atualmente, existe um "kit.porta pronta", que vem
com todos os componentes e facilita a sua execução

Existem

portas feitas
de madeira

maciça que
aguentam
mais achuva
e o sol. Porém,
como todo
produto feito
em madeira,
deve ser muito
bem seca em

·estufa e ter

garantia de

procedência.
O ideal é que
as portas
tenham uma.

largura mínima
de80cm,
para permitir
o acesso

a pessoas
cadeirantes

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AC
o que é preciso analisar antes de quebrar a

parede que separa a sala da cozinha
á alguns anos, a cozinha aberta passou a ser

uma requisição de moradores jovens em sua

primeiramoradía ainda como solteiros. Origi
nária da chamada "cozinha americana", com
um balcão dividindo o espaço com a sala, a .

tendência evoluiu para espaços totalmente
abertos e com caráter social.

A prática, iniciada há 20 anos, hoje pode ser avaliada

pela experiência de uso.
Quando surge a dúvida na hora do projeto algumas

questões ajudam a tomar a decisão. São elas: Os mora
dores são pessoas formais ou informais? Haverá funcioná
rio diariamente trabalhando nessa cozinha? É uma família
com filhos, um casal ouumapessoa solteira?Osmoradores
ficam em casa durante o dia?Gostam de cozinhar? O espa
ço geral damoradia é grande?

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Se a ideia é
dar vida ao

ambiente.
escolha

complementos
coloridos.

como

utensílios
e pastilhas
de vidro em

uma parede
pequena. Esses

truques são
infalíveis.

assim como

um bom

projeto de

iluminação.
que ajuda

a clarear o
ambiente

ACERTE NA COR
As cores escolhidas também são

grandes aliadas na busca por espa
ço. Vale optar por móveis e revesti
mentos com tons neutros.Mas se a
ideia é dar vida ao ambiente, eleja
complementos coloridos, como

utensílios e pastilhas de vidro em

uma parede pequena. Esses tru

ques são infalíveis, assim como um

bom projeto de iluminação, que
ajuda clarear o ambiente.

Outra dica é usar prateleiras,
de vidro ou não, pata abrigar con
dimentos. Os eletrodomésticos

. também possuem - um papel fun
damental nesse contexto. Escolha

apenas aqueles que serão realmen
te úteis. Caso contrário, ocuparão
uma área preciosa.

Posicionar o fogão próximo à
bancadapode serumaboaalterna
tiva para facilitar a movimentação.
No entanto, é preciso verificar cor
retamente o espaço disponívelpara
cada item para evitar futuras dores
de cabeça. Inclua nesse cálculo a

possibilidade de ter uma bancada

para refeições. Modelos retráteis e

compactos são osmais indicados.
E não esqueça: praticidade e

organização são essenciais para o

bom funcionamento do esnaco.

A cozinha
aberta cria
um espaço
de convivio.
além de
aumentar o

espaço de
estar. Mas
não esqueça
de usar
uma coifa
eficiente
e portas
grandes

OCPConstruir&Rwrmar
Agostoj2011

SEM APERTO
NACOZINIIA

Preparar saborosas refeições
num local espaçoso e reunir a famí
lia inteira ao redor da mesa é cena
cada vez mais rara. Com o passar
dos anos, a metragem dos imóveis
encolheu e os reflexos dessa histó
ria podem ser vistos na cozinha. O
ambiente diminuiu para dar mais

espaço às áreas sociais. Atualmen

te, as cozinhas costumam ser pe
quenas e estreitas.

Mas, acredite, nem tudo está

perdido. Há uma lista extensa de
dicas e possibilidades para apro
veitar da melhor maneira a área

disponível. O primeiro passo é
analisar a rotina dos moradores.

Dessa forma, é possível planejar
a distribuição dos componentes
e facilitar a circulação. Cozinhas
americanas são boas soluções
para dar amplitude. Elas permi
tem integração com outros cômo
dos da casa e deixam o local mais

arejado.
A próxima etapa é definir

como serão os armárids, ítens
fundamentais no dia a dia.Aposte
em um projeto modular, que ga
rante melhor aproveitamento de
cada centímetro. As peças eleitas
devem ir até o teto, pois acomo

dam maior quantidade de ítens e

não acumulam pó.

Uma das

etapas é definir
como serão os
armários. ítens
fundamentais no

dia a dia. Aposte
em um projeto
modular. que
garante melhor
aproveitamento
de cada
centímetro. As

peças devem ir
até o teto, pois
acomodam maior

quantidade de
materiais
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� IS COMPLETA LOJA
DE A ABA E TO D EGIÃO

Porcelanatos I Revestimentos

Metais I Pisos

Louças Sanitárias
Conjuntos de Banheiro

Banheiras de Hidra

Pastilhas e Filetes de vidro

Peças personalizadas
entre muitas outras

Procure estar

presente quando
um serviço for
iniciado. assim você
poderá conferir se o

trabalho está sendo
realizado dentro do

que foi combinado
no momento da

contratação

S DI ER
• Medimos e orçamos sua obra, sem compromisso;
• Projeto e paginação gratuita;
• Condições de pagamento facilitadas:
• Atendimento personalizado;
• Atendemos também com hora marcada.

Fique atento:
Muitas vezes. um

. profissional que
está habituado a

pequenas reformas
em apartamentos.

não tem qualificação
para construir ou
reformar uma casa

�U1,fi,.d,(u/,e; e.' vasiedade. pana. sua/ OlLJUl" !!/
Rua Pastor Albert Schneide.rl 626 I Barra do Rio Cerro

Jaraguá do Sul � Santa Catarina

Fone: 47 3273-7664

Confira 15 dicas úteis para encarar a obra commais segurança e organização
profissional conclui um serviço, e o

que vem a seguir estraga o trabalho
do primeiro.

9- Fique atendo ao fornecimento do
material para que a obra não pare.
Se a obra não 'for grande, dá para
combinar com o empreiteiro, o

fornecimento de material básico
como: cimento, areia etc. Assim
você nunca será surpreendido com

um pedido de compra.
10- Esteja presente na contratação de

cada serviço e início do mesmo, as

sim você poderáverificar se será rea
lizado de acordo com o combinado.

11- Mantenha um local trancado que só
você e o empreiteiro tenham a cha
ve para armazenamento do mate

rial que ainda não foi utilizado.
12- Quando contratar a pintura, enfati

ze que terá que ser dadaumaúltima
demão ou uns retoques após a ins

talação dos armários. Mesmo que o

pintor tenha que ir embora e depois
voltar para fazer isso. Combine an

tecipadamente qual o valor que fi
cará retido até essa finalização.

ideia de qualquer reforma,
seja ela pequena ou grande,
vem com excitação e hesita

ção. Não bastassem as dúvidas
obre o projeto e os materiais,
.

da existe a dúvidamaior da

contratação damão de obra.

rá a construção e ajuda a verificar
se todos os pormenores estão con

templados na proposta.
5- O prazo de entrega deve ser claro,

eliminando feriados e considerando
horário de trabalho da equipe e épo
cas de chuvas caso existã trabalho a

ser realizado em áreas externas.
6- Combine a forma de pagamento.

Será necessário pagamento de uma

porcentagem que é o sinal, para co
meço do trabalho. As demais parce
las, de acordo com o andamento do
serviço. Adeque o volume de traba
lho aos valores a serem pagos, guar
dando uma porcentagem para após
o término da obra.

7- Acerte tudo por escrito, em um

contrato. Ficará mais fácil contro
lar os serviços realizados e os pa
gamentos.

8- Com a ajuda do empreiteiro, faça
um cronograma da obra. Auxilia no
controle do tempo e a coordenar os
trabalhos. Muito dos problemas de
uma obra estão na correta coorde

nação destes, caso contrário, um

13- Pense bem, qual a é dimensão da
obra. Analise quanto tempo você
tem disponível por dia parase de
dicar a ela.

14- Em uma obra você tem que tomar
decisões o tempo todo, e muitas
delas, são difíceis até para os pro
fissionais, e você terá que decidir
sem dominar muito bem todos
os temas. A maioria das empresas
tem SAC (Serviço de atendimento
ao consumidor) e departamento
técnico, você deve consultá-los. O
acesso a informação, hoje, é bas
tante generoso. Faça uso dele.

15- Se for o caso, reveja o seu orça
mento e considere a contratação
de um profissional engenheiro ou

arquiteto. Se isso realmente for
inviável, prepare-se. Mesmo com

tudo muito bem esquematizado
raramente não existirão proble
mas, correrias e desgaste. Existem
pessoas que reformam sozinhas
mais do que um imóvel, e adoram
fazer isso. Outros não querem nem

pensar no assunto.

1- Como nem sempre podemos con

tar com a boa sorte - embora ela
exista - um caminho a ser seguido
é a velha e boa indicação, ou seja,
procurar um profissional que seja
recomendado por um amigo.

2- Peça para ver o trabalho realiza
do. Verifique se o trabalho que ele
fez anteriormente é similar ao que
você vai fazer. Muitas vezes um pro
fissional habituado a pequenas re

formas em apartamentos não está
habilitado para reformar ou cons

truir uma casa. Muitas das situa

ções enfrentadas serão diferentes.
3- O orçamento deve ser apresentado

por escrito e detalhar cada item a

ser realizado.
4- É bom haver um projeto, ele guia-
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Samae vai expandir
o abastecimento
Bairros João Pessoa e Santa Luzia são os

•
s • , • ,."

que mais crescem no murucipio, e vao
receber investimento de R$ 600 mil
JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

Um investimento de R$ 600
mil fará com que os bairros

João Pessoa e Santa Luzia sejam
abastecidos pelo Reservatório 5,
na Serrinha. Serão 1,5 milhão de
litros de água, que chegarão aos

bairros por meio de 8 quilôme
tros de tubulação. Os canos de 20
milímetros de diâmetro começa
rão a ser instalados em 60 dias,
após o processo de licitação da

empresa que executará as obras.

Segundo o diretor presidente do
Samae (Serviço Autônomo Mu -

.

nicipal de Água e Esgoto), Dico
Moser, João Pessoa e Santa Luzia
receberam o investimento por
serem as regiões onde a popula
ção mais cresce.

Com o aumento da rede, será

possível abastecer o João Pessoa
através do Reservatório 5, retiran
do o bairro do Reservatório 3. O

objetivo é usar o excedente do R3
como fonte alternativa de abaste
cimento à Ilha da Figueira e Águas
Claras, dependentes de sistemas
de tratamento que utilizam água
de encostas, muito fragilizadas de
vido às chuvas.

A verba para a obra foi dispo
nibilizada pela abertura de crédito
suplementar autorizada pela Lei

Municipal n° 6.083/2011, que foi
assinada pela prefeita Cecília Ko

nell e o secretário da Fazenda, José
Olívio Papp. O Samae atende hoje
99,2% da população jaraguaense.
Todos os bairros são abastecidos

por cinco reservatórios que so

mam 16 milhões de litros. A água
chega às residências por meio de
647mil e 155 metros de tubulação.

As regiões não atendidas ficam
nos morros mais altos e fora do

perímetro urbano. De acordo com
Moser, há estudos técnicos para
a água chegar nesses locais, mas
não há pedidos. "O gasto para le
var tubulação a esses lugares com
poucas casas é inviável. Os mora
dores não solicitam, pois são abas
tecidos por nascentes", afirma.

Foram investidos cerca de R$
11 milhões nos últimos dois anos

em ampliações de redes e a cons

trução da estação de tratamento

de água (ETA) Garibaldi, que com
porta três milhões de litros. Outros
dois bairros receberão melhorias
em setembro. O Ribeirão Cavalo
e o Braço do Ribeirão Cavalo, que
foram os campões em crescimen
to populacional nos últimos dez
anos, vão receber um reservatório
de 100 mil litros, em um investi
mento de aproximadamente R$ 80
mil. O Samae planeja até o ano que
vem uma estação de tratamento

de 800 litros por segundo, dobran
-do a capacidade da ETA Central.

.JARACUÁ 00 SUl.
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-, 800 LITROS .

POR SEGUNDO
Ilté 2012, intenção é dobrar a capacidade
da Estação de Tratamento de Agua Central

NÚMEROS
• 99.2% da população jaraguaense é atendida pelo Samae

· 16 milhões de litros chegam à residências por

· 647mil e 155 metros de tubulação
•R$ 600mil serão investidos em

• B Km de tubulação que levará mais

.1.5milhão de litros de água para os bairros

João Pessoa e Santa Luzia

...
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.. Gastos com Cartão de Crédito

Outros SentIços

r
-------.-

Novo
Bradesco
Internet
Banking
Oique aqui e confira
as novidades!

�mertk) de Sóletn
.'�

ti Áil1I8, lJn:, Telefo.ne e�$
·_·"'da� < �, VIl_'" como QCOCTem as fiaIldes e

W deI'eIldHe delas. SaIba mais. >
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MUDANÇA NO CLIMA

Tempo firme nos próximos dias
Chuva começa a parar hoje, com previsão de
sol ,à tarde, e só retoma na semana que vem
JARAGUÁ DO SUL
...............................

PEDRO LEAL COM COLABORAÇÃO
DE SÔNIA PILLON

Achuva intensa dos últimos
dois dias deve dar trégua a

\ partir de hoje, segundo a Epagri/
Ciram. A previsão é de que a pre
cipitação passe a perder força ao

,( longo do dia, com tempo firme
a partir de quinta-feíra, A chuva
deve retornar, com pouca força,
neste sábado. A forte instabilida
de que cobriu Santa Catarina foi
causada pela influência de uma

frente fria sobre o oceano e afe
tou todo o Estado, trazendo tam
bém ventos fortes e granizo.

Hoje o tempo deve abrir lenta
mente, com chuva fraca durante
a manhã. A madrugada pode ser

marcada por pancadas de chuva
forte, mas o restante do dia deve
ser mais' calmo. O tempo deve se

manter estável durante o restante

da semana, com chuva fraca no

sábado. Porém, na segunda-feira,
a passagem de mais uma frente,
fria deve trazer novamente o mau

tempo. A tendência é de tempe
raturas em queda até sexta-feira,
com elevação a partir do sábado.

)

1

Nos demais municípios da mi

crorregião do Vale do Itapocu a si
, tuação também se mantinha sob
controle até o final do dia de ontem.

Segundo informações dos Bom-

,

Nesta segunda-feira, o acu

mulado de chuva na região ul

trapassou os 50 milímetros cú
bicos, e a previsão é que o total
desta terça-feira seja ainda mais
elevado:Amedição é realizada às
8 horas do dia seguinte. Em vá
rios municípios catarinenses, a

chuva passou da marca dos 100

milímetros, e devido à infiltração
de água no solo, o risco de desli
zamentos está bastante elevado.

Segundo o secretário da Defe
sa Civil, JairAlquini, a situação em
Jaraguá do Sul é de alerta. Durante
amadrugada, o muro de uma casa

na rua Henrique Marquadt cedeu,
e ao longo da manhã, partes do
terreno acompanharam. "Estamos
com todas as equipes em pron
tidão, e pedimos que qualquer
suspeita seja informada a Defesa
Civil ou aos bombeiros", afirmou
o secretário. No final da tarde de
ontem, Alquini confirmou 'que o

rio Itapocu alcançou 2,5 metros

de altura, mas que o risco de de
transbordar só começaria a partir
de 3 metros de altura. A An longo
do dia todos os bairros foram' vi
sitados. "A situação está tranquila
por enquanto", sintetiza.

r'

EDUARDO MONTECINO

Às 4h elamadrugada de ontem, omuro ela residência ela dona de� Rita de Cássia
W'� cedeu aplaclO d.,.ten'eno, na ruaH�é�t,� Czeb1iewicz,. Ao . I

JOn9o ela ..IaatJ.ã, pedaços d8 calçada CéIÍI'aIIL Amoradora se queixou eIa'faIta de obraS
de contenção na beira do rio. ADefesaCivil fez o primeiI'o atendimento e encaminhou o'
caso •� de Obras, que removeu o excesso dematerial do aio. A previsão é que•

II"',"\/as obraSde"con� e1'eCII� iíüdeIn quaridQa.� pan;q... ')"
.

,.
' ,'",

•
'

I /,"

Situação sob controle nosmunicípios da região
beiros Voluntários de Guaramirim,
nenhuma chamada foi registrada
em relação à alagamentos ou des
lizamentos. O rio Itapocu se man

tinha em 3,5 metros de altura nas

proximidades da ponte do Portal,
que liga o município a Jaraguá do
Sul. Somente a partir dos 4,5 me

tros de altura é que seria passível de
alerta. Em Corupá, uma residência

foi atingida pelas águas do Itapocu
,na Estrada Hansa Humboldt, obri
gando os moradores a deixarem o

local. Já em Massaranduba, apesar
de alguns pontos de alagamentos, a

maior preocupação é com as estra

das alagadas, principalmente com

o risco dos veículos atolarem.APre
feitura pede cautela principalmente
no tráfego de caminhões pesados.

Programação:
Jornal da Band - Das 6:00 h as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

A Hora do Ronco .. Da.s 7:00 h as 9:00 h,

Humo,r e irreverência na sua manhã!

Manhã Show - .nas 9:00 h as' 12:00 h
, '

Vari�da�e,s, prêmlQs. e' a
p8'rticipaçãodo do ouvinte

Apresentação: Jaque'Rebouças

Programa da Tarde .. Das 14:00 ti as 11:00 h
Variedades, prêmios e a participação do ouvinte",

A.presentação: Marcelo Strack

Fone: 3375-0500 W'\NW.bandfrn9'9.con1'.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DIREITOS E DEVERES

Para fortalecer o
papel damulher
Conferência Municipal realizada ontem
definiu representantes e diretrizes para
mudar as políticas para mulheres
JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

1\ A"udar a forma que vemos o

1V.Írmmdo para que, com su

tis modificações de pensamento
e pequenas ações, esse mundo se

transforme. É essa a principal pro
posta da educadora, pesquisadora e
escritoraDulceMagalhães, uma das
principais convidadas da Conferên
cia Municipal de Políticas para as

Mulheres, realizada ontem no Cen
tro Empresarial de Jaraguá do Sul.

O evento, voltado aos represen
tantes de entidades governamen
tais, sociedade civil e entidades
de proteção à mulher, acontece

desde 2007 e é uma das etapas
que antecedem a 3a Conferência

Nacional, prevista para acontecer

em Brasília de 12 a 15 de dezem
bro deste ano. A intenção, além de
definir delegadas para representar
o município na Conferência Esta

dual, em outubro, é discutir prin
cipalmente o tema I�utonomia e

erradicação da pobreza" para ela
borar políticas públicas voltadas à

. construção da igualdade.
Segundo a chefe de gabinete da

Prefeitura Municipal e presidente
do Comdim (Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher), Fedra

Konell, cada município brasileiro

precisa elaborar políticas condi
zentes com sua realidade. "Com

parando à maioria das cidades
brasileiras, temos uma situação
muito boa para a mulher no mu-

nicípio, principalmente no que diz
respeito ao trabalho nas empresas
e muitas ações que a própria Pre
feitura desenvolve", afirma a pre
sidente. Como exemplos, Fedra
cita as ações do Clube de Mães e o

curso de diarista oferecido gratui
tamente pelo governo municipal.

Outro fator que contribuiria

para o fortalecimento da mulher
como líder de família é a experi
ência com a agricultura familiar.

"Hoje elas lideram muitas famí
lias e tem uma grande produção
de riqueza. Sem contar que nosso

aproveitamento é grande: 52% da
merenda escolar é adquirida da

agricultura familiar", ressalta.
Na Conferência Nacional são

aguardados 79 representantes
do Estado: 47 da sociedade civil
(60%),24 dos governosmunicipais
(30%) e oito do governo estadual

(10%). No país, serão escolhidas
2.306 delegadas.

Fedra KoneII,
presidente do Comdim

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Além da paIesIra deDulceMagalbães, a conferência promoveu o6cinas sobre os desafios da igualdade de gênero e a definição de prioridacles

Hoje as Secretarias de Desen
volvimento Regional de Iaraguá
do Sul e Joinville promovem uma

conferência semelhante à realizada
ontem, na Acijs (Associação Em

presarial de Iaraguá do Sul). A edi-

Regionais acontecem hoje em [oínvílle
.

ção de hoje, no entanto, é reserva
da às cidades das duas regiões que
não tem um Comdim (Conselho
Municipal dos Direitos daMulher).
A terceira Conferência Regional de
Políticas para Mulheres acontece

no auditório da Faculdade Anhan- agressores de mulheres em âmbito

guera, das 8h às 17h, em Joinville. doméstico e familiar - prevista para
A programação inclui uma começar às 9h. Além disso, durante

palestra da delegada Marilisa Bo- todo o dia a programação terá ofi
hem sobre a Lei Maria da Penha - cinas sobre a participação da mu

que aumenta o rigor da punição a lher no espaço de poder e decisão,
Illdl' I, I 'I, II.

educação, autonomia' econômica
e igualdade no trabalho, enfrenta
mento da violência e saúde damu
lher. As delegadas escolhidas farão
parte da Conferência Estadual nos
dias 21 e 22 de outubro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



RIAS. LERDAS E CANçõES

,

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo.

,,,,,,,,�",,,,i1iII.:Jl,,

fil'"",,""iJiffiii/1iJ,;W"/""'l'h'

I
,
t.

'",'�M, •• ""u""""",,�"",,'''''I!<U!UurlmllJJllJlm!lI/lWlillim!!lllJ!/llIIilJJltIj/!!IIUIJlIIIUI/íUHniJIHHlqml!!l!bh�m.Wnll�!llJllqlW"��Jft�,�!.I!!!I".f!fi

4- ,,:;('Lunender,..) Jonas

PELO MUNDO

..As deiz çruiz··
Vindos da Alemanha, os irmãos Fritz e Henrique
Rappe chegaram a Iaraguá em 1909 e fundaram
a primeira fábrica de pólvora para caça emina
da cidade. A fábrica "Rappe", que pertenceu
a diversos donos, inclusive Reinoldo Rau, em
1939 foi vendida, passando a se chamar SIA
Pernambuco Powder Factory, tendo como

gerente Guilherme Spengler. No dia 6 de
novembro de 1953, ocorreu uma fatalidade: a
explosão de 2 mil quilos de pólvora deixou dez
mortos, 105 prédios danificados, 464 janelas e

190 peças de louças quebradas. Hoje, o local onde
a fábrica funcionava deu lugar ao loteamento
Tifa da Pólvora. Naquele ano, o radialista Atayde
Machado, na época apresentador do programa
"Rancho do Dadi" da rádio tlZYP_9" (hoje, a Rádio
Jaraguá), homenageou asvítimas do acidente
com uma canção caipira, de sua autoria.
Confira a letra da canção:

"Pai bem na beira da estrada
Que eu vi deiz cruiz apareiada,

Toda enfeitada defrõ.
Tristonho, eu parei prá vê!

O mistério então eu quis sabê;
Que um veinho me contô:
Seu moço, então não sabia?

Eu vô lhe explicá entãomilho:
Por que aquelas cruiz fincada,

Todas elas bem pareiada,
Todas as deiz num dia só!
Existia há muito tempo
Aqui no sul desta nação,
Umafábrica defazê parva,
Produzia estamunição.
Com vinte dois trabaiadô,
Eles davam boa produção.

Mas teve eles um fim triste,
Do modo em que vô contá;
Nem mais pedaço existe

A PRINCIPALDA! ÇA HÚNGARA: nCSÁRDÁSu
Vindos da Hungria para o Sul do Brasil, uma das principais formas de
alegrar os imigrantes nos momentos difíceis e recordar as tradições
da pátria-mãe foi com a preservação das danças, dos cantos e das
músicas típicas, celebradas especialmente em pequenas reuniões
depois de missas. Entre as danças húngaras, uma das mais tradicionais
é a "Csárdás", dançada com o som de violinos, rabecas e bumbos. A
dança se originou na Hungria e foi popularizada pela música cigana.
O nome "csárdás" pode também significar somente o estilo de música,
que começa lento e termina em um ritmo muito rápido. A tradição
da dança, celebrada até hoje pelos grupos folclóricos, é de que as

mulheres Vistam/saias lbngas e vermelhas. ' I

Dafábrica de jaraguá. Do mundo se desligaram
Com a tremenda exprosão.
ParaDeus se apresentaram,
Merecendo eles a sarvação.

Quando me alembro inda
choro,

Daquele tão terrive dia!
Paço força, mais não escoro,
De vê toda terra a tremê.

Das parede e das teias caía.

Asdespois daquela exprosão
Paifeita a procuração
Dos pobres trabaiadô:
Veio o dotô e o delegado,
Chamo o feitô de lado
Epra ele se preguntô:

Quarfoi o totar da gente
Que morreu no acidente,
Quem eram os trabaiadô?

No dia seis de novembro,
Perto doNatarme lembro,
Quando todo jaraguá choro;
O povo daquela redondeza,
Choro poraquela tristeza, -

Quando um estrondo escutô,
Era afábrica de parva
Oue.ainda deixô prova,
Do estrago que lhe deixô.

Chorando o feitõ lhe disse;
E triste, é, seu delegado.
Meu coração não resiste

Em ver estar todo queimado,
Dozeferido inda existe e,

Todos deizfoi despedaçado"
Aqueles pobres operário
Que ali ganhava o seu pão,

10 Salão de .RrIe
de Jaraguá do Sul

'No dia 31 'dê agosto de 1971, o jornal OCorreió do
Povo anunciava a primeira edição do "Salão de Arte
Jaraguaense", que seria realizado entre os dias 4 e 7

des�tembro daquele ano no ItajaraTênis Club�;(se
âíado na hia ExpedidolléITio' Glún�rcindo icht' "Silva, I

onde hoje funciona o Hotel Itajara). "Até o momento
em que encerrávamos a �diç�o, as inscrições gara o

1,�,,�;qlã,9J�,ra!Wa�nse clEt",t\:J,teij,çonta�ª,I$.9m4p �Q:s�.ritP�! '

superando as expectativas gerais. A Comissão.Admi-
nistrativa, composta dos senhores Udo Leal, Osmar
Rogério, Amides Martins � Maria da Graça Bastos, es
te:ve;;5a feira. ú�tÍma em Blum�nau, '8ipresel1tang'Q em 'i'.

nome do Prefeito Municipal o convite para presidir a
Comissão de Julgamento", dizia a publicação do se-

,

"rio. Segun�o o jornal, o poet timboense ., Liq- , 'i'

'�ll, um (:fókihaid.res�ndiru}s da esta bfádUe'ira ,i!

e líder do Movimento Cateque-se Poética (que levava
poesia às ruas através de recitais) também participa-

. riaS;R eye�to;,(��rn 1d� bq�'fçcepçã9;p"senllo�'iLjn<folf '

Bell aceitou a'horirosa incumbência, devendo presidir
às 16 horas do dia 4 de setembro a abertura do lo Salão
Jaraguaense de Arte e, logo em seguida apresentará
umff"rioite de autógrafos deseu livro �s Annam,áriás/ j
que deverá transformar � nossa cidade num privilé-
gio literário no cenário catarínense", concluía o jornal.

_f'

,\ �

li' "Y<MgrdJjaudas paZavra�f�i mantülaconfotme
publicação de 31 de agosto de 1971

1763

Troca de capital
No dia 31 de agosto de 1763, o
ministro português Marquês de
Pombal transferiu a capital do
Vice-Reino do Brasil de Salvador
(BA) para a cidade do Rio de
Janeiro (RJ), que se tornou a sede
da colônia. O Rio de Janeiro foi
a capital do Brasil de 1763 até
1960, quando o governo foi
transferido para Brasília.

199'

Adeus a Dicma
Nessemesmo dia, em 1997, Lady
Diana - a princesa de Gales - e seu

namoradoDodiAlFayedmorrem
em um grave acidente de carro no
túnel daPonte de l'Alma, em Paris,
na França, quando estavam sendo

perseguidos por sete paparazzi.
A primeira esposa do príncipe
Charles, herdeiro do trono do Reino
Unido, faleceu aos 36 anos.

INVENÇÕES ANTIGAS

Código de barras
No dia 7 de outubro de 1952, a
patente da invenção do código de
barras foi concedida aos inventores
estadunidensesNorman Joseph
Woodland e Bernard Silver. O

código é uma representação gráfica
de dados numéricos e o sistema de
leitura de dados realizado por um
scanner. Em 1974, foi a primeira
vez que um cliente comprou um

produto (nesse caso, um pacote de
chicletes) com código de barras.

I
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mbe
lambe em
cortejo e
encontro

TEATRO

-.

Atores vão carregar ofim de semana
de animação, história e bate-papo
JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

encontro de teatro

e lambe-lambe é o

ue o fim de semana

eserva para Jaraguá do
ul. Basta o sábado, 3
de setembro, chegar e a

população não precisará reclamar
e nem procurar algo a mais a fazer.
Durante todo o dia, a atração prin
cipal serão os bonequinhos mani
pulados por vários atores da cidade,
mas não somente emum lugar.

A partir das 9h30, os lambe
lambeiros, o Grupo do Boi de Ma
mão do Rio Molha, os alunos da
Escola Alberto Bauer e Banda da
Escola Jonas Alves fazem um cor

tejo animado pelas ruas centrais
.

do município. O intuito é chegar
até a PraçaÂngelo Piazera.

Depois, quando todos estive
rem abrigados no espaço, come

ça a apresentação que o Clube de
Lambe-Lambe de Iaraguá do Sul
reservou ao público. A plateia as

siste aos espetáculos levados na

bagagem do grupo durante uma

recente. excursão pelo Oeste de
Santa Catarina. Quem quiser con
ferir pode ficar tranquilo, pois o

acesso é gratuito.
Também será livre a partici

pação no Café com Cuca progra
mado para o período da tarde,
por volta das 15h, no Sesc (Ser
viço Social do Comércio). Além

.

disso, o encontro termina com

uma mesa - redonda que discutirá
o movimento teatral no Estado.

É HOJE!
A edição de agosto do projeto Ciranda Literária tem um convidado
.especial, nesta quarta-feira. Hoje à noite, o escritor e ilustrador
Roberto Lanznaster participa do bate-papo que acontece,
mensalmente, na Biblioteca Pública Rui Barbosa. Autor do livro
'A flautamágica') ele conversa com a plateia sobre suas leituras

prediletas. Quem preferir, pode apenas acompanhar de longe,
sem entrar na discussão. O acesso é gratuito. ACiranda Literária

.

acontece sempre na última quarta-feira de cadamês. Para outras
informações, entre em contato pelo telefone (47) 2106-8717.

ARTE DIVERTIDA
Cheios de alegria, atores vão peI'COI"reI' o Centro da

cidademosIrando ao público a arte do Lambe-Lambe, o
teatro de bonecos que se passa dentro elemna caixa

MÚSICA PARA TODOS ATENÇÃO. ATENÇÃO!
Se você tem ou conhece alguém que coleciona
bonecas e brinquedos do período da colonização,
entre em contato com o MuseuHistórico
Emílio da Silva. É que os responsáveis pelo local
pretendem construir um acervo retratando como
os imigrantes e descentes das etnias húngara,
negra, alemã, italiana e polonesa se divertiam,

.

Informações: Ivana Cavalcanti, supervísora do
MuseuHistórico Emílio da Silva, (47) 3371-8346.

Além daCiranda Literária, hoje,
também acontecemais uma edição
do projeto Música paraTodos. Às
18h30, no MuseuWeg, os alunos do
professorMagnus Behling, da Scar,
apresentam um concertomarcado

pelos sons encantadores do violino.
O acesso é gratuito. Informações:
(47) 3275-2477.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna .

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

234 5 fi 7 8 9HORIZONTAIS
1. Antipatia gratuita / Imposto Sobre Serviços
2. A parte dianteira do palco, que se abre sobre a

ribalta
3. Intimamente ligado / Abreviatura (em português)

de Cuba

•
•

•
•
•

,.
•

• • •
•

•
•

•

2

3
4. Que foi limpo com vassoura

5. Mercado Comum Europeu / Prender temporaria- 4
mente para investigação

6. Espécie de balcão de trabalho ou de apoio em co- 5

zinha, laboratório, etc,
7. Inflamação causada por transpiração e atritos nas 6

dobras da pele
8. (IngL) Abreviatura de uma forma de jazz que faz 7

grande uso de acordes dissonantes / As iniciais do
cineasta espanhol Buiiuel (1900-1983), de "Esse 8

Obscuro Objeto do Desejo"
9. (Pop.) Pequena flauta de madeira I Nó que se de-

9

sata facilmente iO
10. (Fig.) Dar ou adquirir novo ânimo, novo estímulo
11. Na índia, o indivíduo que conduz e cuida do ele- "II

fante doméstico
12. Dor nas articulações ou nos membros 12

13. Mulher que ,dirige certos estabelecimentos de en-

sino, em especial de ensino superior. 1:3

DIVIRTA-SE

Vendedor enrolado
o menino vai atender a porta e quando abre é um vendedor que se apresenta:
- É aqui querque? que? é aqui que? que que? que? é aqui que? que có que? que
co c6 quê quê có có có?

' '.

E o menino grita para a mãe:
- Mãe, mãe, corre tem um homem bot�ndo ovo aqui na porta.
Trancados no cofre
Na sexta-feira à tarde, dois funcionários de um banco ficam presos no cofre. Ao

perceber o ocorrido, um deles entra em pânico:
- Meu Deus! E agora? Essa porta é automática, só abre nos dias úteis!
Imediatamente o outro, um pouco mais calmo, saca a sua calculadora
financeira e depois de muitasmultiplicações e divisões chega à seguinte
conclusão:
- Tenho duas notícias pra te dar! De acordo com amédia de consumo de

oxigênio de um ser humano, se permanecermos amaior parte do tempo em

repouso, o ar vai dar exatamente até segunda-feira às 15h15!
- Ufa! Graças a Deus! Qual a outra notícia?
- Segunda-feira é feriado!

"JeJJOS
'0108 '6 'eol'Q' 'Bpnes 's 'eBeZ\;f '1e�oul 'L 1eolldnpa� 9 'Ole;) 'opep100\;f "� 'laUJaq
-e:) 'esaw 'v '!UUaj 'suaAalS "€ 'Ou!sse:) 'OUI '� '1eoad 'eqw!oe:J '( :SI\;f:Jll�3A

'eJO�aH "�( 'eJ6eJaw '�L 'eoeu

-Jo:) 'L L 'JeZ!B1aU3 "O L 'ooe1 'al!d "6 '81 'dog "S 'eJnpess\;f "L 'epeoues "9 1alaa
'3:)lN "9 'oP!lJeA 'v '8n:) 'OS800 '� 'euao 81U\l 'l 'SSI 'ews!:) "L :SI\flNOZIHOH

oyjnlos

VERTICAIS
1. Poça de água potável/Transgredir preceito reli

gioso
2. Sufixo formador de diminutivos I Casa de diversões

que trabalha basicamente com jogos de azar

3. O músico inglês Cal/ O físico Enrico (1901-1954),
pioneiro da era atômica, prêmio Nobel de 1938

4. Um móvel da cozinha / Variedade de uva vermelha
com a qual se produz excelente vinho

5, Despertado do sono / Ave de crista carnuda e asas

curtas e largas
6. Redobrar, repetir
7. Estimular a um comportamento determinado / Re

taguarda
8. Bem-estar / Presilha
9. O B dos químicos / Manchar com nódoas de tinta,

HOJE

MíN: 12De
MÁX: 18De

PREVISÃO DO TEMPO

Chuva continua
na quarta-feira
A quarta-feira começa com
chuva e� Santa Catarina. Mas,
conforme o dia transcorre, o
sol volta a aparecer em algumas
regiões devido ao deslocamento
de umamassa de ar frio e seco.

As temperaturas entram
em declínio.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
SÁBADO
MíN: gDe
MÁX: 14De

QUINTA
MíN: 7De
MÁX: 14De

SEXTA

MíN: 7De
MÁX: 14De

,", _.1..

'J'.:t' ;f',�

Ensolarado Instável

s,emanGe

:C , 'D7
�,

Na quinta e sexta-feira, todas as regiões
do Estado assistem â presença do sol. O

tempomelhora por causa da influência
de umamassa de ar frio e seco. É ela
também que derruba as temperaturas e

provoca geada do Extremo Oeste, Oeste, '

Meio Oeste, Planalto Sul,Vale do Itajaí
até o Planalto Norte.

Segundo as previsões do Ciram, órgão
quemonitora as condições climáticas
no Estado, o fim de semana deve
ser de tempo firme e seco em Santa
Catarina. Mas, entre os dias cinco e

oito de setembro, outra frente fria
provoca chuva.As temperaturas serão
baixas à noite e amenas durante o dia.

Parcialmente
Nublado

Chuvoso

,"

t:JHt.i:J, SE VOCÊ VAI PARA."
JARDI Ó O IS
A quarta-feira será de
sol com apenas algumas

nuvens no céu. Não
há qualquer previsão

de chuva. As
temperaturas ficam

entre os goc e os 17°C.

Nublado Trovoada • NOVA 29/8

CRESCENTE 4/9

, .:'" CHEIA 12/9

MINGUANTE 20/9
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FEIJOADA Léia e Gislaine

Michels, da Fine nore, na
Feijoada do Moa

Bombando!
Continua bombando a aconchegante e

agradável Confraria do Churrasco. Muita gente
bonita e alto astral se reúne para saborear as

, promoções da casa acompanhadas dos novos
e deliciosos petiscos. Entre um chope e outro,
a conversa é das mais animadas por lá.

Furtos
I � Leitorenviou e-mail chamando atenção

para os furtos de equipamentos de
som de automóveis estacionados na
Rua Epitácio Pessoa, nas imediações
de mansões de mega empresários
jaraguaenses. Está aí o recado..

A garagem
Beto Fiscal já enviou e-mail: sábado é dia de
reabertura deA Garagem. Um dos convidados
é O big shotWalter Ianssen Neto, o Teco, que
estará na cidade para prestigiar o encontro.

Moa Gonçalves

Bom demais!
�rtamente quando desejamos mui
l..Jto alguma coisa, os anjos conspiram
a nosso favor... principalmente quando
o esforço interior está em sincronia com

o exterior. É o que está acontecendo com

o empresário Renato Freiberger, dono da
Bell Arte, que comemora o bom momento

da empresa, exibe uma simpatia peculiar
e anda em total harmonia com a esposa, a

gentefiníssima Lurdes Freiberger, também
empresária. É isso aí, amigos!

Leitor liel
o leitor fiel de hoje é Giovane, da
Clic Zoom. Ele é outro amigo que
acompanha a coluná todos os dias.

Breve
Depois de trocar o frio de Iaraguá por uns
dias de brisa e calor em Fortaleza, no Ceará,
SaraVisconde está em Floripa ultimando
detalhes para, ainda este ano, inaugurar
aqui na urbe loja da moda. Aguardem!

Calé
Da série morro e não vejo tudo: dois
políticos de peso, que nunca desfilaram no

mesmo bloco, foram vistos, segunda, em
clima de cordialidade no café do Shopping
Breithaupt. A pauta ninguém sabe - do outro
lado - pareciam super felizes. 6 raça!

�
ALEGRIA Claudinha e o casal Dem e Odilon l'achini
também prestigiar�!Ti �1� ���,1»��.do Moa

moagoncalves@netuno.com.br

!JII

�

• O advogado Fábio
Roberto Oliveita,,O Btnho,
preparao churrasco para
comemorar; no próximo
dia quatro;« idade noua.

•Dia 23 de setembro,
" rola no Baependi a 25a
NoiteAlemã. A promoção
é do Lions CluoeJaraguá -

Centro.
.

I;;';' I

• Dia 6 de setembro, às,

21h30, naArena de Shous,
:iíf

em.Schroerdet; acontece a
la Schroederfest. '

�
'\�\�_f"'<\' ,

CLIC A fotógrafa Scheila Coelho
usou e abusou da sua poderosa
lente, na Feijoada do Moa

...Amanhã à noiie, mais
conheéidaGomo quinta
feira! acontece na London
Pub o shoui com oDJKdog
eBôiag & Banda;

Que bom!
Ah! A turma solidária, essa é
incansáveL .. Atendeu em peso
ao chamado da Rádio Iaraguã,
sábado, nas churrasqueiras do
ParqueMalwee, para a primeira
Feijoada, uma campanha da
emissora em prol da Casa de

.

Apoio PadreAloísio Boeing.

,tl\ I M 6 v e 1S •

t .1V)CQPI a
PASSARELA Amanda CurveUo, uma
das beldades que des6lou na passarela
da TheWauy, no último sábado

Dica de quarta-Ieira
Curtir o happy hour no Restaurante Madalena.
Não se esqueça de pedir um Beiruth .

Pinga ni mim!
o teto de um restaurante no centro de

Iaragua do Sul parecia estar doente, ontem
à noite. Por meio do Twitter, clientes
reclamaram da goteira. Mas bah!

Sem lei
Ca entre nós, ainda vivemos no país em
que as leis não pegam. Para ficar em

exemplo único: as divisórias nos caixas
das agências bancárias. Copiou?

Fotos
Acesse o sitewww.moagoncalves.com.br e
confira as fotos da 11 a Feijoada do Moa, Baile
naAmizade, a festa da TheWay emuito mais.

Onde comer
bem em Jaraguá
No RestauranteArweg. Todo
dia uma novidade.

Acredite em si mesmo,
pois 'até sua sombra te
abandona no escuro..

�_ClyoPga

MAURICIO HERMANN

THE WAY Bruna Roberta,
nos corredores da TheWav·
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CRÔNICA

o DIA QUE
ASSISTI TV

ELYANDRIA SILVA,
ESCRITORA

Assisti televisão pela primeira vez na minha
vida quando tinha oito anos de idade. Foi em

uma pequena garagem onde morava meu tio,
que era alfaiate e improvisou um canto muito
charmoso só para ele, rapaz solteiro, onde íamos
visitá-lo vez ou outra. Isso mesmo, meu tio mais
adorado vivia em uma garagem alugada e, em

um certo dia, comprou uma televisão.
-Ia passar o concurso de Miss Brasil no SBT e,

para inaugurar o aparelho, foram todas as mu

lheres da família, cerca de dez, ver o programa.
Era um grande acontecimento os concursos de

" beleza e recordo-me até hoje que fiquei extasia
da em ver aquelas imagens todas passando ao

vivo de algo que estava acontecendo tão longe.
Foi uma noite mágica.

Em 'casa só ouvíamos radio, porém, pouco
tempo depois, Tio Lili presenteouminha vó com
uma tv em preto e branco. Outro momento de

alegria na família porque vovó morava conosco e

iríamos usufruir todo dia do aparelho. O enorme
. caixote resolvia não funcionar nas horas mais

impróprias obrigando-me praticamente a me

transformar em uma técnica em eletrônica, as
sim a família ficava orgulhosa cada vez que me

viam levantar do sofá para consertar riscos ou

chuviscos que surgiam inesperadamente. Final
mente, a bonança chegou e meus pais compra
ram a tão sonhada tv a cores. Um belo dia lá esta
va a "bichinha" a enfeitar a sala fazendo com que
eu saísse correndo da escola a 100 km/h para
não perder o Sítio do,Pica PauAmarelo.

Hoje, raramente assisto tv e poucos progra-
mas me atraem. '

Na Feira do li
vro deste ano,

aqui em Iaraguá,
a filósofa e es

critora Marcia
Tiburi fez uma

revelação sur

preendente: não
tem tv em casa.

Os motivos são
a falta de tem

po para assistir
e desinteresse

ocuparia o espaço que pelo que é ofere-
a tela ocupa. cido preferindo

realizar outras

atividades. Sua análise em relação ao assunto é
tão crítica que chegou a escrever um livro, Olho

,

deVidro, tecendo uma linha de raciocínio acerca

das consequências boas e ruins para a vida real
de tudo o que a tv prega e mostra, mas isso é as
sunto para outra crônica.

Então, fiquei me perguntando como seria
uma vida sem tv? O que as pessoas fariam no

tempo em que não estivessem em frente à tela?

Fiquei surpresa aosaber que para mim não fa
ria muita diferença, e, pasmem, eu sobreviveria
muito bem, obrigada! Com certeza, a vida seria
mais dinâmica para quem não abre mão da tv.

Talvez mais livros seriam lidos, mais conversas

aconteceriam, mais passeios seriam feitos, mais
vida inteligente ocuparia o espaço que a tela

ocupa emmilhões de mentes todos os dias.

Com. certeza. a vida
seria mais dinâmica

para quem não abre
mão da tv. Talvez
mais livros seriam

lidos. mais conversas
aconteceriam. mais

passeios seriam leitos.
mais vida inteligente

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Nala, assim como vários outros cães, foi abandonada e vivia em lares
temporários da Ajapra. No ano passado, porém, uma dessas casas foi

atingida por um deslizamento e diversos animais morreram. Ela sobreviveu,
mas continua esperando alguém disposto a adotá-Ia. Informações:

(47) 9123-0657 ou no e-mail ajapra@ajapra.org.br.

Consultoria EmfJresaRd
WiSIL'.IMmWIl1

1Dn.'1li4-1!llz::êJlllt!®
Cwt1dibjliid?,de

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Antenor se esconde de Renê. Quinzé reclama ao

.

ver Griselda sair com Renê de madrugada para traba
lhar. Baltazar invade o baile onde Solange está e tenta
levá-Ia embora, mas é surpreendido pelos seguranças
do local. Griselda ajuda Renê. Tereza Cristina resolve
ir ao restaurante para procurar o marido e Patrícia vai
atrás da mãe. Baltazar ameaça se vingar de Celeste e

Solange. Tereza Cristina entra no restaurante e flagra
Griselda junto a Renê.

• CORDEL ENCANTADO
Herculano pensa em um meio de entrar na fa

zenda de Timóteo com os colonos. Helena convence

Batoré a se juntar aos cangaceiros contra Timóteo.
Penélope sugere mandar a filmagem dos testes para
que os produtores na capital decidam entre Lilica e

Téinha. Herculano recusa a ajuda de Batoré. Baldini
foge da fazenda de Timóteo. Úrsula convence Timó
teo a soltá-Ia. Baldini procura Augusto para ajudá-lo
a resgatar Jesuíno.

• MORDE & ASSOPRA
Xavier não se dá conta de que Elaine é um ho

mem vestido de mulher. Abner fica enciumado com o

carinho de Hortência por Plínio. Zariguim diz a ícaro
que gostaria de tocar piano. Leandro pede a ajuda de

Zariguim para religar Naomi e descobre que a robô
está sem bateria. Elaine/Élcio pede para Xavier não
contar para ninguém seus segredos e ele impõe con

dições. Amanda visita Naomi e conta que ícaro e Júlia
estão tendo um romance.

• VIDAS EM JOGO
Lucas consegue tirar a arma das mãos de An

drea. Ele tenta se aproximar, mas a milionária não dei
xa, traumatizada com a situação que acabou de viver.
Maurício usa a escuta para espionar Cleber, mas não

consegue descobrir nada. O advogado decide, pegar sua
arma no porta-luvas. Cleber liga para Lucas e o provoca.
Lucas pega uma arma e vai até o local em que Cleber se
encontra. Cartos, Lucas e Maurício miram na cabeça do

ex-policial, que cai no chão, baleado.

ANIVERSARIUTES
31(8
Alison Muller
Ana carolina Klitzke
Ana Paula Pinheiro
Bruna Duarte
carmen'Krause
Cristiane Konell

Diego Lambrecht
Eduarda Giese
Eduardo R. da Silva.
Emiliano Rossio
Helen C. Ziehlsdorss
Heloisa R. da Silva
Ines M. de Magalhães

Ivete L. M. Floriani
Janete Braun
Jean P. C. Amâncio
Lilian Vils
Marcos A. Dias

Moacir A. Moretti
Ronaldo Raulino
Samuel C. da Silva
Simone A. Teixeira
Talita Andre

Marcos A. Steinmacher Valdemiro Baade
Marli W. Borchardt Vanildo,Pradi

I 'I : �.; :, I' - O'i I I' 'n n I f.1

À primeira vista parece um

encontro da máfia italiana. Os
treze convidados se sentam
à mesa e aos poucos vão
se reconhecendo. Estão ali
grandes figuras do mundo
culinário, chefs renomados
que atenderam a um convite
secreto e potencialmente
ilegal. "Se um vazamento
de gás explodisse o prédio?
A alta gastronomia como a

conhecemos seria extinta em

um único golpe." Quem conta
é Anthony Bourdain, prestes
a experimentar uma iguaria
quase mítica entre o panteão
de cozinheiros. A iguaria
em questão é o ortolan, um
pequeno pássaro preparado
inteiro, que os convidados
comem com um guardanapo
sobre a cabeça. Que o ortolan
seja ilegal na França e nos

Estados Unidos não parece
incomodar Bourdain.

Michael Jackson lançou este
livro em 1992 reunindo seus

melhores textos e imagens.
Quase 20 anos depois, a
publicação chega ao Brasil
pela primeira vez, trazendo a

tradução inédita destes textos,
para que os fãs do Rei do Pop
possam ser apreciados como

ele os fez. A mensagem de
Michael Jackson permanece em

suas 1etras de música, poemas,
histórias, contos e depoimentos.
Tradução de Thereza Christina
Rocque da Motta (de "Marley &
Eu" e "154 Sonetos").
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TIRINHAS

A SELVA LTDA.
BOM, Aí E:LES ME
PE�$EGUI�AM E
Me: Ce:�CA�AM
NAQUeL.E BECO_

WILL LEITE. www.willtirando.com.br

MAS EL.ES NÃO SABIAM
Que eu E:STAVA A�MAOO!

METI BAL.A e:M
TODOS eLGS!!

GUSTAVO SANCHEZ
Aí MINHA MÃE ACO�DOU
COM O BA�ULHO e:

MANDqU su DESLIGA�
O VIDe:O-GAMG •.

CINEMA

LANTERNA VERDE
Hal Jordan é um audacioso piloto de aviões que
foge de qualquer responsabilidade. É assim que
mantém a amizade com Carol Ferris, colega de
infância e também piloto, que está prestes a

assumir o comando da empresa do pai. Hal e Carol
tiveram um caso no passado, que não seguiu em

frente por causa dele. Um dia, a vida de Hal muda
ao ser envolto em uma redoma verde e levado até
um alienígena prestes a morrer, chamado Abin Sur.
O extraterrestre lhe entrega um estranho anel e diz

que ele foi escolhido, além de alertar sobre as res

ponsabilidades de possuí-lo. Ao usá-lo Hal torna-se
o Lanterna Verde, tendo condições de moldar a luz
verde da forma como sua imaginação permitir.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Planeta dos Macacos - Dub

(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30)

• Cine Breithaupt 2
• Os Smurfs - Dub (14h30, 16h40, 18h50 e 21 h)

• Cine Breithaupt 3
• Lanterna Verde - Leg (14h20, 16h40, 19h e 21 h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Planeta dos Macacos - Leg (14h15, 16h40, 19h1 O e 21 h20)

• Cine Garten 2
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40, ,9h45 e 21h50)

• Cine Garten 3
• Amor a toda prova - Leg (13h45, 16h25, 18h45 e 21 h1 O)

• Cine Garten 4
• Assalto ao Banco Central- Nac (14h40 e 19h30)
• Onde está a felicidade? - Nac (17h e 21 h30)

• Cine Garten 5
• Professora sem classe - Leg (14h, 16h, 18h e 20h)
• Super 8 - Leg (22h)

• Cine Garten 6
• Lanterna Verde - Du6 (13h30 e 16h10)
• Lanterna Verde - Leg (19h e 21 h40)

• Cine Mueller 1
• Planeta dos Macacos - Dub (14h, 16h30, 19h15 e 22h)

• Cine Mueller 2
• Os Smurfs - Dub (13h15, 15h30, 17h40, 19h45 e 21h45)

• Cine Mueller 3
• Lanterna Verde - Dub (18h50 e 21h30)
• Onde está a felicidade? - Nac (13h30 e 16h1 O)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Lanterna Verde - Leg (19h e 21 h50)

• Lanterna Verde - Dub (13h30 e 16h10)
• Cine Neumarkt 2
• Planeta dos Macacos - Leg (14h, 16h30, 19h10 e 21h30)

• Cine Neumarkt 3
• Professora sem classe - Leg (16h45 e 19h20)
• Super 8 - Leg (14h15 e 21h15)

• Cine Neumarkt 4
• Os Smurfs - Dub (13h, 15h1 O, 17h20, 19h30 e 21 h40)
• O homem do futuro - Nac (21 h40)
• Os Smurfs - Dub (13h, 15h10, 17h20 e 19h30)

• Cine Neumarkt 5
• Não se preocupe, nada vai dar certo - Nac (13h45 e 18h45)
• Onde está a felicidade? - Nac (16h20 e 21h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Amor a toda prova - Leg (14h30, 17h, 19h45 e 22h1 O)

• Cine Norte Shopping 1
• Os Smurfs - Dub (13h50, 16h15, 19h e 21h30)

• Cine Norte Shopping 2
• Planeta dos Macacos - Leg (14h10, 16h40, 18h50, 21h)

• Cine Norte Shopping 3
• Rei Leão - Dub (13h10, 15h15, 17h35 e 19h35)
• Lanterna Verde - Leg (21 h45)

• Cine Norte Shopping 4
• Amor a toda prova - Leg (13h30, 16h, 18h35 e 21 h15)
• Melancolia - Leg (23h35)

• Cine Norte Shopping 5
• Os Smurfs - Dub (12h45, 15b e 17h20)
• Professora sem classe - Leg (19h50 e 22h)

• Cine Norte Shopping 6
• Planeta dos Macacos - Dub (13h, 15h30,
17h55, 20h e 22h10)

• Cine Norte Shopping 7
• Lanterna Verde - Dub (15h50, 18h15 e 20h45)
• Harry Potter e a�J31,íq�i�� f!� morte - P��� �:;- p�ub, (1�h,1 p)
• O homem do futuro - Nac (23h10)

Angélica é vetada
no The Voice
Depois de comandar quatro edições do
Fama, Angélica foi um dos nomes vetados

pela produção do programaTheVoice,
sucesso nomundo todo. As duas atrações,
ambas responsáveis por caçar talentos
musicais, são concorrentes e, por isso, não
poderiam ter a mesma apresentadora.
Sandye Ivete Sangalo são alguns dos nomes
cotados para formar o júri nacional.

Cauã protagonizará
nova novela das 21h
No ar como um dos astros de Cordel

Encantado, CauãReymond teriapedido
férias, já que vem engatando um trabalho

depois do outro. No entanto, ele, que,
anteriormente fez o viciado em drogasDanilo,
de Passione, recebeu um sonoro 'não' da
Globo. É que o namorado de GraziMassafera
será 6 protagonista da próxima novela das
nove, escrita por João Emanuel Carneiro.

Ricky Martin laz
passeio em shopping
Após fazer shows em São Paulo e Rio de

Janeiro, o cantor RickyMartin foi clicado na
noite da última segunda-feira circulando
por um shopping na Barra daTijuca, na
capital fluminense. Ele estava acompanhado
somente deum segurança evestiabermuda,
camiseta e chinelos, aproveitando o clima

quente da capital carioca. Sempre simpático,
o cantor tirou fotos com fãs.

Atriz dá entrevista

picClnte à revista
Capa daVIP do mês de setembro, a atrizThais
Fersoza fez um ensaio sensual e provocativo
para a publicação. Durante a entrevista que
concedeu, ela ainda confessou que vale
tudo entre quatro paredes. "Tem coisa mais

gostosa do que às vezes vocês já chegarem
em casa correndo, espalhando as roupas
pelo chão, subindo as escadas rapidinho,
bem cena de novelamesmo?", disse.

HORÓSCOPO
ARlES
No setor profissional, as parcerias, alianças e associações
contam com o estímulo das estrelas. Na vida a dois, a fase é de
grande comprometimento. Ouça os mais experientes.

TOURO
O trabalho vai absorver mais tempo do que gostaria. A vida
amorosa corre o risco de ficar em segundo ?Iano, cuidado! É
preciso vencer a desmotivação.

G�MEOS
Este é o momento ideal de se dedicar a uma atividade que
traga mais prazer ao cotidiano. No amor, um romance recente

pode ficar sério. Dia indicado para unir trabalho e diversão.

CANCER
Hoje, você conseguirá dar conta das responsabilidades
profissionais. No campo afetivo, tudo azul. Aproveite os

momentos ao lado do par. Evite se aventurar neste dia.

LEÃO
Convém seguir à risca tudo que diz respeito a prazos e

normas. No campo afetivo, é um bom momento para fazer uma

proposta séria. Mantenha o foco nas metas.

VIRGEM
O astral indica que a fase é oportuna para investir em projetos
sólidos e seguros. No campo afetivo, a necessidade de

segurança vai falar alto. Cuidado com o egoísmo.

Hillary Dull sonha
com lilho menino
A atriz e cantoraHillaryDuff, que
recentemente revelou estar esperando o
primeiro filho, fruto do casamento com o

jogador de hóqueiMike Cornrie, contou à
revista Life & Style que sempre que sonha com
o bebê. "Toda vez que sonho com isso, sonho
que é ummenino. Mas, osso não significa que
eu prefiro terummenino. É apenas uma
coisa estranha que acontece", disse.

Ex-BBB parte para
briga com cunhada
A ex-BBB Priscila Pires protagonizou um
verdadeiro barraco com a cunhada, Juliana
Prado. Segundo consta, elas foram parar na

delegacia de Olímpia, interior de São Paulo.
A briga teria começado na Festa do Peão de
Barretos porque omarido de Priscila, Bruno
Andrade, se irritou com o tamanho da

roupa damorena. Juliana tomou as dores e
chamou a cunhada de garota de programa.

LIBRA
Novas responsabilidades podem surgir no trabalho. No campo
afetivo, pode ter dificuldade para expressar os sentimentos.
Aproveite as oportunidades profissionais.

ESCORPIAo
Hoje, você vai sentir uma maior necessidade de recolhimento em
todos os setores da vida No amor, aproveite para refletir sobre o
que quer e o que não quer. Respeite os limites do corpo.

SAGITARIO
Hoje, você vai ter que se esforçar um pouco mais do que o normal

para atingir as metas na vida profissional. A vida amorosa caminha
para uma definição agora. É tempo de valorizar os vinculos.

CAPRICÓRNIO
É o momento de priorizar os assuntos de trabalho e de aproveitar
as oportunidades. No cootato com o par; tente demonstrar mais
seus sentimentos. Abra·se ao diálogo com quem ama

AQuARIO
O astral deixa a desejar quando o assunto é amor. Cuidado para
não aumentar o distanciamento entre você e sua cara-metade.
Invista no conhecimento.

PEIXES
Talvez seja preciso assumir novas responsabilidades. Tenha
cuidado, porém, para não se sobrecarregar. Na área afetiva, não
deixe que o relacionamento esfiie de repente. Seja mais objetivo.

,
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PERSONAGEM DO VALE
,

DECINEFILO
ACINEASTA
Carlos Daniel Reichel prepara o primeiro
filme profissional da carreira

JARAGUÁ DO SUL

-,

zada por Tom Hanks causou estranheza,
fez chorar e rir ao mesmo tempo e ficou
marcada na memória, assim como o

Fazer um filme beira o romantismo. A brasileiro Cidade de Deus. Se o primeiro
ideia acompanha os pensamentos de deu abertura ao interesse, coube a este

muita gente por muito tempo, seja nas dar o start. Ao sair do cinema, Reichel
brincadeiras da infância ou na seriedade decidiu largar a faculdade de Física e se

da vida adulta. No caso de Carlos Daniel dedicar ao que realmente o interessava.
Reichel, 27, não foi diferente. O jaragua- Amudança nem surpreendeu os demais
ense, que está envolto na produção do alunos da turma, afinal, nas conversas

primeiro curta-metragem da carreira, lideradas por ele o assunto era sempre o

começou cedo. mesmo: os filmes.
A culpa, segundo o próprio, é do pai, Sem a Física no dia a dia, Reichel se

Valmor. Como um apaixonado pela séti- ocupou com as aulas de Publicidade e

ma arte, ele acabou aguçando no filho o Propaganda. Mas, nada de sonhar com
mesmo interesse. A tarefa, aliás, não exí- comerciais e cases de sucesso na área.

giumuito esforço. "Antes de ter carro, ele A ideia foi abrir um caminho próprio.
comprou um vídeo cassete. Aos finais de Na conclusão do .curs_o, por exemplo, o
semana não passeávamos, mas alugava- cinema ditou o trabalho final. Na sequ
mos filmes. Eu via de tudo com ele, prin - ência, ele o levou a São Paulo e a um

cipalmente, os de artes marciais", conta. estágio da 02, produtora de Fernando
Mais tarde, além das maratonas ci- Meirelles, o idealizador do incsquecí

néfilas que ocorriam dentro de casa, o vel Cidade de Deus .

.

pai ainda abriu uma locadora de víde- Agora, muitos filmes mais tarde, o

os na cidade. O apreço de Reichel pelas jaraguaense está às voltas com o primei
histórias encenadas nas telonas, então, ro curta da carreira gravado de maneira
ganhou um incentivo extra nessa época. profissional. Tão profissional que no

"Eu devia ser o principal cliente", brinca. f\ elenco de Quinta Coluna, filmado recen
O resultado desse impulso, porém, re- temente em Pomerode, está a atriz Paula
verbera até hoje. Braun, de O Cheiro do Ralo. "Eu gostaria

.

Acostumado a assistir longas de ação que ele chegasse ao maior número de
e pancadaria, ele encontrou em Forrest pessoas. Acho que esse é o desejo co

Gump, aos dez anos de idade, um con- mum de quem faz um filme, curta ou

traponto importante. A trama protagoni- longa. Quero também que evidencie o

trabalho de roteiro, a preocupação com

os personagens", explica o diretor.
Rodado no início de agosto, o curta

só será lançado em 2012. Isso porque
falta ainda fazer amixagem, o tratamen
to das cenas e a cópia em 35 mm, que
ficará preservada no Museu da Imagem
e do Som de Santa Catarina. Por trás de
todo esse envolvimento, porém, está a

vontade de continuarmelhorando como
artista e realizador. "Eu quero é contar

histórias que tenham alguma relevância
emocional para quem assiste, que co

muniquem algo. Mas que não apontem
o dedo, o segredo é fazer a narrativa", en
sina Reichel.

KELLY ERDMANN

Eu juntei as
coisas, pensei que
poderia usar o

contexto histórico
de repreensão, o
período do Estado
Novo em Santa
Catarina, mas
usar isso como

uma cerca para a

narrativa que me

interessa, que é
a de pais e filhos,
de passado e

memória.

o melhor pi- no de saúde e viver.

O segundo melhor é Untmed.

Carlos Daniel
Reichel, diretor

NA DIREÇÃO CarlosDaniel ReicheI, ao lado
da abiz Paula Braun, durante as fibnagens do

curta-metragem 'Quinta Coluna'. O fibne, que tem
como co-autor de roteiro o também jaraguaensé

Rodrigo Fernando Batista, trata das relações
entre pais e filhos e do passado com o presente

Rua Felipe Schmídt, 321 .. Sala 1101
Centro - florianópolis/Se
fOlie: (48) 3222..1967

www.cm10.org.br-cm10@crn10.org.br
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ASTRA HATCH ADVANTACE 2 O
FLEXPOWER (CONFIe R7E) 2011/20'1

Rs44.790 À V�STA ou

ACILE LT 1.4 4 PORTAS
EC;ONO.FLEX (CONFIG R9U) 2011

COM PREÇO PROMOCIONAL

CORSA HATCH MAXX 1.4
ECONO.FlEX (CONFiei R7C) 2011/20 2

C.OM PREÇO PROMocrONAL

J9.790
À. VISTA A VISTA

CLASSIC LS 1.0
FLEXPOWER (CONFIe; RSA) 2011/2

COM PREÇO PRQMOQONAl

AVISTA

• Alarme sonoro de ft1róis ligados
• Para-choques na cor do veiculo
• Desembaçodol do vidro troseito

ws
• No'IJo Volante • Poru"'Cho
• Alarme sonoro..te Foa .•

li
quesna cordo ve{cultJ

UI I' tOIS 19odos

I
I
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PERSONAGEM DO VALE
,.

DECINEFILO
ACINf:ASTA
Carlos Daniel Reichel prepara o primeiro
filme profissional da carreira

JARAGUÁ DO SUL

KELLYERDMANN

eÓ,

Fazer um filme beira o romantismo. A
ideia acompanha os pensamentos de

muita gente por muito tempo, seja nas

brincadeiras da infância ou na seriedade
da vida adulta. No caso de Carlos Daniel
Reichel, 27, não foi diferente. O jaragua
ense, que está envolto na produção do

primeiro curta - metragem da carreira,
começou cedo.

A culpa, segundo o próprio, é do pai,
Valmor. Como um apaixonado pela séti
ma arte, ele acabou aguçando no filho o

mesmo interesse. A tarefa, aliás, não exi

giumuito esforço. "Antes de ter carro, ele
comprou um vídeo cassete. Aos finais de
semana não passeávamos, mas alugáva
mos filmes. Eu via de tudo com ele, prin
cipalmente' os de artes marciais", conta.

Mais tarde, além das maratonas ci
néfilas que ocorriam dentro de casa, o

.

pai ainda abriu uma locadora de víde
os na cidade. O apreço de Reichel pelas
histórias encenadas nas telonas, então,
ganhou um incentivo extra nessa época.
"Eu devia ser o principal cliente", brinca.
O resultado desse impulso, porém, re
verbera até hoje.

.

Acostumado a assistir longas de ação
e pancadaria, ele encontrou em Forrest

Gump, aos dez anos de idade, um con

traponto im;portante. A trama protagoni-

Eu juntei as
coisas, pensei que
poderia usar o

contexto histórico
de repreensão, o
período do Estado
Novo em Santa
Catarina, mas
usar isso como

uma cerca para a

narrativa que me

interessa, que é
a de pais e filhos,
de passado e

memória.

Carlos Daniel
Reichel, diretor

zada por Tom Hanks causou estranheza,
fez chorar e rir ao mesmo tempo e ficou
marcada na memória, assim como o

brasileiro Cidade de Deus. Se o primeiro
deu abertura ao interesse, coube a este

dar o start. Ao sair do cinema, Reichel
decidiu largar a faculdade de Física e se

dedicar ao que realmente o interessava.
Amudança nem surpreendeu os demais
alunos da turma, afinal, nas conversas

lideradas por ele o assunto era sempre o

mesmo: os filmes.
Sem a Física no dia a dia, Reichel se

ocupou com as aulas de Publicidade e

Propaganda. Mas, nada de sonhar com
comerciais e cases de sucesso na área.
A ideia foi abrir um caminho próprio.
Na conclusão do curso, por exemplo, o
cinema ditou o trabalho final. Na sequ
ência, ele o levou a São Paulo e a um

estágio da 02, produtora de Fernando
Meirelles, o idealízador do inesquecí
vel Cidade de Deus.

Agora, muitos filmes mais tarde, o

jaraguaense está às voltas com o primei
ro curta da carreira gravado de maneira

profissional. Tão profissional que no

f' elenco de Quinta Coluna, filmado recen
temente em Pomerode, está a atriz Paula
Braun, de O Cheiro do Ralo. "Eu gostaria
que ele chegasse ao maior número de

pessoas. Acho que esse é o desejo co

mum de quem faz um filme, curta ou

longa. Quero também que evidencie o

trabalho de roteiro, a preocupação com

os personagens", explica o diretor.
Rodado no início de agosto, o curta

só será lançado em 2012. Isso porque
falta ainda fazer a mixagem, o tratamen
to das cenas e a cópia em 35 mm, que
ficará preservada no Museu da Imagem
e do Som de Santa Catarina. Por trás de
todo esse envolvimento, porém, está a

vontade de continuar melhorando como
artista e realizador. "Eu quero é contar

histórias que tenham alguma relevância
emocional para quem assiste, que co

muniquem algo. Mas que não apontem
o dedo, o segredo é fazer a narrativa", en
sina Reichel.

o mefnor plano de saúde e viver.
O segundo melhor ê Unimed,

NA DIREÇÃO Carlos DaaieI ReicheI, ao lado
da atriz Paula Bra1Ul, durante as 6bnagens do

curta-metragem 'Quinta CoIIUla'. O filme, que tem
como co-autor de roteiro o também jaraguaensé

Rodrigo Femando Batista, trata das relações
entre pais e filhos e do passado com O presente

Rua Felipe Schmídt, 321 .. SaJa 1101
Centro - florianópolis/Se
fone: (48) 3222..1967

www.cm10.org.br .. cm10@cm10.org.br
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ECONO.FLEX (CONFIQ R7C) 2011/2012

(OM PREÇO PROMOODNAl

ACILE LT 1.4 4 PORTAS '�

ECONO.FLEX (CONFI� R9U) 2

COM PREÇO PROMOQONAl
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ASTRA HATCH ADVANTACiE 2 O
'

FLEXPOWER (CONFie R7E) 2011/2011

R$44.790 À VISTA OU

,.39.790

CLASSIC LS '.0
FlEXPOWER (CONFIe.R.IA) 20111 CELTA LS 1.0 2 POR

FLEXPOWER (CONFIGR9A}2011/2

COM PReço PRQMottONAL

.23990
•Alarme sonot» de ft:ttóis ligados
.. Para-choques na cor do IlliÚculo
+l)essrobQçodal do fI;dro troselfo
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3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

TOYOTA COROLA XE11.8
COMPLETO AT1COURO

8$40,900,00

MEGANE EXP 1.6
COMPLETO/ADS/COURO

R$31.490,00

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência

VW/SAVEIRO 2.0 2001
DH/PPNV R$19.490,O,O

GM/PRISMA 1.4 MAX 2007
COMPLETO/PP 8$27.490,00 '

GM/ZAFIRA ElEGANCE 2.0
2001 COMPlETAlGNV/ABS
AlB/DUPLO R$39.100,00

Transparência no negociação

_�.J
GM/MERIVA MAX 1.8 2007

COMPLETA/U.DONO
.

R$31.9�0,OO

Nós garantimos o preço

Punto Elx 1.4

wmiJOO�(JO

2010 - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Faróis de Neblina, Computador de Bordo, Cd Player.

207 Passion XR ..S 1..4

.800,00
2009 - Prata - Flex • Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Retrovisores Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player.

207 Hatch XR ..S 1.4

·mm500,OO
- 2009 • Prata - Flex· Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Retrovisores Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player.

Gr•• I:'''' 6�e:>r-�
(")

I»na-... vejc�••.I....s �
&lo
o
'"

�--------------� �
R$ 70.585,00 X 918,68 �

5"

R$ 78.640,00 X 1.023,52 !
�--------------� o

... 00 IVIESES

01 SORTEIO

01 LANCE FIXO

02 LANCES LIMITADO

G.r••po p�••.".
ve:j � os e s

R$ 14.996,00 X 280,68
R$ 16.204,00 X 303,29
R$19.995,00 X 374,25
R$ 22.495,00 X 421,04

05 contemplações mensais

Il\IÓVEIS

, .

o n s o rcto

UNIAO

'5"
o.

�'
o.
II>
o

�
-o
li>
o

Z
g
.,
"

; 03 CONTEMPLAÇÕES MENSAIS �
� GRUPO EM ANDAMENTO

R$ 125.320,00 X 1.027,62
R$ 140.847.00 X 1.154,95
R$ 159_700,00 X. 1.309,54
R$ 169.681,00 X 1.391,38
R$ 185.210,00 X 1.518,72
R$ 206.280.00 X 1.691,50
R$ 221.805,00 � 1_818,80
R$ 277_257,00 X 2.273,51

3371-8153

9620-8384-
Rua João Januário Ayroso, 80 • sala 03 • Jaraguá Esquerdo· E·mail: uniaosilver@netuno.com.br

i
c

Corsa Hatch Maxx 1.4 l$l
iii

2 �tlOO,OO j
'�
t:
J!!
o

2010 - Branco - Flex - Direção Hidráulica, Travas Elétricas, Alarme,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Ar-quente.

Fiesta Hatch 1.0
r:; iO'!dt', It)')B'HJ..,' U:11Il,l'

2008· Branco- Flex· Limpador e DesembaçadorTraseiro.

Montana Conquest 1.4

26�,800,O()
2008 - Branca - Flex - Protetor de Caçamba.

Palio Weekend
Adventure Locker 1.8

.900�OO
2010 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros. Travas
e Espelhos Elétricos, limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de

Liga-feve, Faróis de Neblina, Cd Player Mp3, Computador de Bordo,
Locker
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,

"Aberta de Segunda aSexta-feira .,

,

.

" das 8h30 às 12h.
E das 13h30 às 18h30.

,
.

Sábado até as 12h.

3372.0048
3370.8622

I'

VEIC:UL.OS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
www.hpjs.com.br '

.

hpcars@yahoo.com.br

STRADA ADV TRYON 1.8 MPI
FlEX 8V CE 2005 R$26.800,00

KA 1.0 8V FlEX 3P 2010
R$24.800,00

STllO 1.8 CONNECT FLEX 8V
5P 2006 R$31.800,00

S10 PICK-UP STD, 2.8 4X4
CD T8 INT.DlES. 2004

R$51.800,00

VOlKSWAGEN SAVEIRO
1.8MI GERACAO III 2P 2001

R$21.800,00 VECTRA ELITE 2.4 MPFI 16V
FlEX AUT 2009 R$49.800,00

XSARA PICASSO EXCLUSIVE
2.0 16V 4P 2003 R$24.800,00

I' J

""
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Rua Bernardo Dornbusch -143
Fone: 3054.1011- 3054.1012-

,

9669.2118

Atendimento:
Segunda à Sexta 8b às 19b
Sábado das 9h às 18h

speedvcmullimarcas@gmail.com
'

,
. "

\ '

I
-

1/'-"
..

;

"I "l-i

'Prllll�ira parcela de até 500 reais •• a meses para motor 8'Câmbló f9 rh�ses somente de óleo,
:t:'

\

_ 1 �I _
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Horário especial
neste Sábado!automóveis

Rua Walter Marquardt, n° 1850
Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul.

3372·1070
3370·4714
9125·2008

307 PRESENCE 2.0
FLEX 16V 5P AUT. 2010

PARTNER 2008 AR
QUENTE

FOX PLUS 1.0MI TOTAL C4 PALLAS 2010 2.0
FLEX 8V 4P 2009 FLEX

CLlO TECH RUN 1.0
16V 70CV 5P 2002

VOVAGE COMFORTLlNE
1.6 MI T.FLEX 8V 4P

'2010

tOGAN EXPRES. HI
FLEX 1.0 16V 4P

2009.JPG

PALIO WEEKEND ELX VECTRA GT 2.0 MPFI
1.3 MPI FIRE 16V 2002 8V FLEXPOWER MEC.

2008

STRADA ADV LOCKER
1.8 MPI FLEX CE 2009

TUCSON 2.0 16V
AUT.

CELTA 1.0 VHC 2005 COM GOL 1.0 2003 SEM
OPCS SEM ENTRADA 60 x ENTRADA 60 x 498,00

57500

KA Gl 1.0 2005 COM OPCS MMM

SEM ENTRADA 60 x 517,00

GOL 1.0 2010 BASICO SEM UNO 2004 SEM ENTRADA
ENTRADA 60 x 749,00 60 x 522,00

FIESTA SEDAN 1.62007
AR + DH

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EMPREGOS "

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 297 - Centro - Jaraguá do Sul- se - Fone: (47)3275-1364

FARMÁCIA FAMíliA contrata balconista com
experiência. 33111814. R: 25 de iulho 511-Vila Nova.

PROCURAnSE VENDE-SE INDUSTRIA
DE CONFECÇÃO

montada em atividade na cidade
de Jaraguá do Sul a 5 anos

atuando no segmento de Moda
Femínina com ótimo faturamento
e rentabiHdade. Motivo: Particular

Tr: (47) 8457�8549

• ÁGUA FÁCIL Distribuidora de água
atendeu nos finais de semana á noite
e feriados, melhores marcas. Tele
entrega 3371-5239 ou 9914-9651.

• PESSOA QUE POSSA TRABALHAR
Procura-se de meia idade entre 40 e

60 anos, para cuidar de idosa, para
morar ou pernbitar em Schroeder Tr:
8446-5139 ou 3373-5710

• TRABALHO com Arte e Pintura
interessados entrar em contato com

Cesar Tr: 9614-2588 VENDE-SE
• PRESTA-SE Serviços para podar
árvores. Tr: 9158-0019. • TAMPÃO Vende-se pia inox

R$100,00. Tr: Lurdes 3371-8489,
Jeferson-9166-4620.

• AQUECEDOR vende-se, Britania
AB 1800 óleo R$ 165,00. Tr: 47-
99755383 com Silvia.

• PRESTA-SE Serviços de lavação a jato
de pressão, lava-se calçadas, muros,
telhados etc. Tr: 3273-0875 com

Luiz.

• TRABALHO Como representante
de produtos para supermercados,
mercado, mercearias. Tr: 9112- 3947,

• PROCURA-SE Senhora para cuidar de
idosa em Jaraguá do Sul (bairro Três
Rios do Norte). Preferencial que possa

pernoitar. Tr: 99318498.

• PROCURO EMPREGO - Motorista de
caminhão. Com experiência de 2 anos

.

com caminhão Truck. Tr: 84739240

• PRECISA-SE Corretor de imóveis com

experiência que ,tenha carro e Creci. Tr:
47-3055-2244 ou 47-9144-4040

• LEVANTAMENTO DE VIDROS FRONTAIS
Vende-se (NÃO é a máquina) para
qualquer carro. Valor: R$ 50,00 (sem
instalação) lr: 9973-9503 ou 3370-
1016 com Cristiano

• TAPETE Vende-se cor escuro (grafite) 2
rnts x 2,90 R$ 100,00 e 1 tapete cor

claro de 2,00 mts x 2,50. Tr: 9168-
7441- ou 047 3372-034.

• PLACA DE IDENTIFICAÇÃO Vende-se

placa de comercio luminosa com

altura de 3 mts e placa de 90cm x

2,00 com foto célula e sistema de
luz R$ 200,00 Tr: 9168-7441 ou 047
3372-0341

• PRECISA-SE Doméstica para serviços
gerais e que saiba cozinhar para

Jaraguá do Sul e outra para São Paulo.
Tr: 3372-1490 ou 9125-7363 com

Darci.

• TV Vende-se "21" polegadas com
controle remoto, R$ 150,00 Tr: 3275-
1530.

• ADVOCACIA 24 HORAS Presta-se

serviços na área' criminal, civil, família,
divórcio, inventário e previdenciário.
Dr. Rogério Campos Ribeiro. Tr: 9958-
3406.

• RECK Vende-se para automóvel

original da Parati, R,$ 100,00. Tr:
9216-4236 ou 3273-1619 com Bruno.

• RADIO-PX VOYAGER VR9000 Vende-se
novo (na caixa), R$ 650,00. Tr: 9926c
1717 com Marcos.

• PORTA CANELA Vende-se portas R$
140,00, R$120,00 e R$100,00.
Caxilho jogo (3) R$ 35,00. Vista de 2 e

1,5 metros corrido. Tr: 3371-4377 ou

9128-1885.

• PRESTA-SE Serviços de caldeiraria e

soldagem Mig e Tig. Tr: 9936-8043 ou

9176-2864 após as 18h com Carlos.

• CUIDO DE CRIANÇAS Com idade de 4
a 9 anos. Tr: 3370-5123 com Andrea.

DIVERSOS

Vende-se Panificadora e

Confeiteria com 10 anos de
mercado, sem, dívidas,ótima

localização, clientela formada,
ótimofaturamento,atualmente
tom 10 funcionários, podendo
ampliar o seu faturamento

.

agregando serviços, aceito
imóvel, faço em condições.
Motivo da ven�a: mudança de,
ramo éontato: 99691667

..
. �t:·

VENDE-SE

• CAMA DE CASAL Vende-se R$ 220,00 e

R$120,00, verniz em canela. Tr: 3371-
4377 ou 9128-1885.

• JANELAS Vende-se janelas de correr 160
x 100 m, R$160,00. Tr: 3371-4377 ou

9128-1885.

• CAIXA DE ÁGUA Vende-se caixa 10.000

litros, R$ 1.200,00. Tr: 3276-0511 ou

3276-0712.

• APARELHAGEM DE SOM Vende-se próprio
para tocar em lanchonete, 4 caixas,
amplificador e teclado com disquete. R$
4.600,00. Tr: 3372-1448

• CADEIRAS, BANQUETAS E MESAS Vende-se
tudo madeira nobre em canela (venham

, vér os produtos sem compromisso) Tr:
3371-4377 ou 9128-1885.

• MACA DOBRÁVEL Vende-se com 06 meses

de uso, cor branca e estrutura para 400
kg, R$ 550,00, Tr: 9919-2412 com Vivian.

• JOGO DE RODAS Vende-se esportivas do
Punto AtractiveAkü "15", pneus novos,
rodas originais FIAT. R$ 1.600,00. TN
9922.0868 com Jéferson.

• CARROCERIA GRANELEIRA Vende-se

para caminhão, parte superior 8 metros

R$1.000,00. Tr: 8817-0595.

• EXPOSITOR Vende-se para Verdura com 12
divisórias. R$700,00. Tr: 9112-3947.

• FREEZER HORIZONTAL Vende-se (2) com 4

tampas R$ 600,00cada. Tr: 9112-3947.

• FREEZER HORIZONTAL Vende-se com 2

tampas R$550,00.Tr: 9112-3947.

3273-2347 I 8853 ..9716

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

IADET Vende-se em
ótimo estado, álcool,
'documentos em dia.
RS 1.500,00. Tr: 3055-

"

3148 com lonathan

VENDE-SE
• ILHA DE CONGELADOS Vende-se

comprimento de 1,80 m R$ 2.950,00. Tr:
9112-3947.

• ULTRASSOM 3 MHZ Vende-se para área
de estética R$ 650,00 tr: 9919-2412 com

,

Vivian

• CARRINHO AUXILIAR Vende-se com 03
andares R$ 90,00. tr: 9919-2412 com Vivian

• FILHOTES YORKS,HYRE Vende-se R$500,00.
Tr: 3370-2715 ou 8831-5255.

• ACORDEON HOHNER IMPORTADO DA

ALEMANHA Vende-se com 80 baixos. Semi

novo, cor: Preto e Branco. Contato: 47 3274
8023 ou 32748351.

• CRISTALEIRA Vende-se antiga, ano 1916. Tr:
9241-3121.

• MOTOR E CAIXA Vende-e de Maverik V8. Tr:
9241-3121.

.. TV Vende-se "29" polegadas tela plana, R$
400,00. Tr: 9922-8011 com André.

� ESCAPE ESPORTIVO Vende-se para moto CB

500, ponteira trioval TRS em alumínio polido
da COYOTE Por R$450,00. O escape ESTÁ
EM ESTADO DE NOVO, com pouco uso.Tr:
3371-3095 com Altair

• TELHAS ROMANAS Vende-se 1.500 telhas R$
3'00,00. Tr: 8802-7565.

• FRESADORA (FERRAMENTEIRA) KLARC
Vende-se ano fabricação 2003 maquina
funcionando perfeitamente com digital 2
eixos, avanço automático 2 eixos. Além dos
acessórios originais acompanhara morsa e

ferramentas, R$ 13.000.00 aceito propostas
como carro e outros Tr: (9993-7632)(3276-
1234)(3370-9308) com Adilson.

• PRENSA EXCÊNTRICA Vende-se capacidade
10 Toneladas funcionando em ótimo estado

de conservação, R$ 8.000.00 aceito

propostas com carro e outros. Tr: (9993-
7632) (3276-1234) (3370-9308) com
Adilson .:
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LOCAÇAO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
'Impre$são em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de R$100,00 mensal.

NÉKIGONFECÇÕES.
�

Seleciona:
.

-

.. GOORDENADORES(AS) DE VENDAS
Requisitos:
Experiência na área de vendas;
Facilidade de relacionamento interpessoal;
Carteira.nacional de habilitação categoria AS;
Disponibilidad� para viagens;
Conhecimento em informática.

OS INTERESSADOS PODERÃO ENVIAR CURRIGUlUM PARA
rh@nekiconfeccoes.com.br

OU ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO TElÉFONE
(47) 3374-1135, FALAR COM MAVRE.

QUARTA-FEIRA, 31 D� AGOSTO DE 2011 I NEGÓCIOS I 7

RES. FELICITÁ 100% Novo!! Chaves entregues dia 28.03. Á
150mts posto Marcola.

Suíte + 2 dorm e demais dependência, 2 sacadas 1 com chur

rasqueira, 1 garagem, Hall de entrada, elevador, portão eletrôni
co. Totalizando 110.06m2. R$185.000,00 Estudo propostas.

,
'

Suíte + 1 dorm e demais dependências, 2 sacada com churrasqueira,
1 garagem, Hall de entrada, elevador, portão eletrônico. Totalizando
99,62 m2; De R$165.000,00 por R$150.000,00. Estudo propostas.

Contato: fones: 9662 0985 ou 3370 6042.'

Encontros quinzenais
Sextas das 18h30 às 22h30

Sábados das 8h às 12h /13h às 17hPO"S-GRADUACÃO senac

SENAC 2011 1111

GESTÃO ESTRATÉG'ICA DE PESSOAS

Eixo Fundamental Eixo Norteador Eixo Complementar
ESTRATÉGIAS ANÁLISE GERENCIAl

Diagnóstico Estratégias Viabilidade

DISCIPLINA
OPTATIVA

----����-� ---=-=-....o==:.._="'____====_"_- - - ---- -----
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VOCÊ TEM VÁRIOS MOTIVOS PARA
COMPRAR UM PEUGEOT� BASTA
COMPARAR COM OS CONCORRENTES,

.ou
AtE24
VEZES
TAXA

DE

1.4 COM
PReço DE 1.0
AR· DIREÇÃO
VIDROS.ETRAVAS

PEUGEOT 408
TAXA
DI

MANUrE�çÃO'
COM PREÇO FIXO
AR· DIREÇÃO
VIDROS E TRAVAs

.ou
ATE24
VEZES
TAXA
'DE

PEUGEOT 307 PRESENCE 1.6l 16V FlEX
VERSÕES A PARTIR DE

R$4 ,_ i12 ÀVISTA

o MAIS COMPLETO
DA CATEGORIA
ABS • AIRBAG DUPLO
RODAS -AR

,PEUGEOT HOGGAR
VERSÕES A PARTIR DE

R$29.871
, À VISTA

3 ANOS DE GARAN:'fIA
(MOTOR E CÂMBIQ)

PEÚGEOTRECOMENDATOTAL Faça revisões em seu veículo regularmente.
Quem Compara Leva Peugeot é uma promoção das Concessionárias Strasbourg e tem validade até 31 de Agosto ou enquontodurorern os estoques: Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 3 portas, ar, direção, vidros e travas
elétricas, pintura sólido, ano/modelo 11/12, com parcelas de RS 499,00 e taxa de 0,99% o.rn., 40% de entrada e prazo de 60 meses, preço público sugerido p,ara venda à vista a partir de RS 33.990,00 com frete incluso
e 2 unidades em estoque. Peugeot 207 Passion XR lAL Flex, 4 portas, ar, direção, vidros e travas elétricas, pintura sólido.tono/rnodelo 11/12, com parcelas de RS 499,00 e taxa de 0,99% c.rn., 4.7,5% de entrada e prazo
de 60 meses, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 38.990,00 com frete incluso e 2 unidades em estoque. Para toda a Gama 207 11/12 também a opção de Taxa 0% o.rn., com 55% de entrada e prazo
de 12 a 24 meses não cumulativa - Você tem a opção de parcelas ou taxas. Peugeot 307 HB Presence 1.6L Hex ano/modelo 10/11, ar, direção, vidros e travas elétricas, freiosABS e airbag duplo, pintura sólida, frete incluso,
preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 46.212,00 com 2 unidades no estoque. Hoggar X-Une lAL Flex ano/modelo 10/11, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido
para venda à vista a partir de RS 29.871,00 e com 1 unidade em estoque. Garantia de 3 anos para o Peugeót Hoggar, sendo o primeiro ano referente à garantia legal/contratual e o segundo e

terceiro anos referentes à garantia do motor e câmbio. Linha 408 com taxa 0% de juros a.m. (55% de entrada e saldo em até 18 meses sem juros). Peugeot 408 Allure mecânico, completo +

freios ABS e airbag duplo, ano/modelo 11/11, frete incluso, pintura sólido, versões a partir de RS 59.500,00 e 2 unidades em estoque. Não cumulativa para outras promoções. Para mais

informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Strasbourg, ligue para 0800-7032424 ou acesse: www.peugeot.com.br. Ouvidoria do Banco Peugeot ligue
.
para 0800-7719090 e SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente - do Banco Peugeot 0800 7715575. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7711772.

Strasbourg
�..s1tmSboullfg"OOm ..bf

jaraguá' do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

P'EUCEOT
MOTION & EMOTION

111
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ARQUIVOOCP

" P�EVISiio Prefeitura de Jaraguá aguarda público de cerca de 20 mil pessoas no des&le

7 DE SETEMBRO

Programe�se para
a Semana da Pátria
Cidades do Vale do Itapocu já estão
com programação definida para
comemorar a Independência do Brasil

REGIÃO soas para o desfile: "Fazemos o

cálculo com base na quantidade
de estudantes que vão desfilar,
cerca de 5 mil", comenta.

.

Silvio afirma que 21 entida
des desfilarão. Corupá também
terá programação diversa. No
dia 10, uma sessão nas depen
dências da Prefeitura inaugura
a semana. Após o desfile cívico,
a Escola Municipal Aluísio Car
valho de Oliveira promove um

galeto. Os ingressos poderão
ser adquiridos até o dia 2, na
secretaria da instituição. Mas
saranduba concentra atividades
nos dias lo e 7 de setembro e a

homenageada da abertura será
a professora de artes Nise Bona,
que pintou um quadro para co

memorar os 50 anos do municí

pio, em Novembro.

LORENA TRINDADE

Para celebrar os 189 anos da

independência .do Brasil, os

municípios da região do Vale do

Itapocu estão com suas agendas
prontas. A programação para a

semana de 7 setembro, deste ano,
se limita aos tradicionais desfiles
e sessões cívicas. Em Jaraguá do

Sul, as cerimônias vão do dia lo

de setembro, com a abertura da
semana em frente à Prefeitura

Municipal, e culmina dia 7, com
o desfile escolar que encerra as

festividades. Do dia 2 ao dia 6,
haverá sessões em seis diferen
tes locais da cidade. Segundo o

secretário de Educação, Silvio
Celeste Bard, a Prefeitura aguar
da aproximadamente ,20 mil pes-

Schroeder antecipou as ati
vidades cívicas para esta sema
na em função da Schroederfest,
que ocorre de 6 a 11 de setembro.
Guaramirim realizará programa
ção cívica nas escolas, mas não

fará o tradicional desfile do dia

7, pois no último domingo, 28 de
.

agosto, realizou a comemoração
dos 62 anos do município.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
Jaraguá do Sul
• 1/9 (9h) - Sessão CÍvica na PrefeituraMunicipal de
Iaraguá

• 2/9 (9h) - Sessão cívica no ColégioAbdon Batista
• 3/9 (9h) - Sessão CÍvica na sede dos Bombeiros
Voluntários de Iaraguá

(14 h) - Desfile cívico da comunidade do bairroVila Nova
na rua José Marangoni (organizado pelas Associações
dos bairrosVila Nova, Rio Molha e Barra do Rio Molha).

• 4/9 (9h) - Sessão cívica no 14° Bâtalhão da Polícia
Militar.

• 5/9 (9h) - Sessão CÍvica no Senai.
• 6/9 (9h) - Sessão CÍvica no Colégio Marista São Luís.
• 7/9 (9h) - Desfile CÍvico escolar na ruaReinoldo Rau

(caso chova, O evento será cancelado).

Corupá
• 1/9 (8h) - Abertura Semana da Pátria em frente à

prefeitura: hasteamento das bandeiras do Brasil, de
Santa Catarina e do município.

• 1 a 7/9 - Homenagem CÍvica nas escolas.
• 7/9 (9hI5) - Hasteamento das bandeiras do Brasill, de
Santa Catarina e. do município, com composição do

palanque oficial na PraçaArturMüller.
(9h30) - Desfile CÍvico na avenida Getúlio Vargas com a

participação det17·institu,ições .. (caso chova, o evento
será cancelado).

(11h30) - Galeto promovido pela EscolaMunicipal Aluísio
Carvalho de Oliveira (vendas antecipadas de ingressos

.

na secretaria da escola até 02/09).
(18 horas) - Arriamento das bandeiras.

Massaranduba
• 1/9 (8h) - Abertura da Semana Pátria em frente à
Prefeitura. Além da solenid-ade cívica, a professora de
artes Nise Bona será homenageada. Declamação do

poema "Guaramírim", escrito pela aluna FláviaAbelino,
da EscolaMunicipalMinistro Pedro Aleixo, vencedora
de um concurso de poesias.

• 7/9 (9h) - Desfile CÍvico na rua Onze de Novembro (caso
hova, o €}V�.

. erã tanc�làâ/"
, ,

• ' I

J

• 29/8 a 2/9 - Homenagem à Pátria nas escolas das redes

municipal e estadual.
• 7/9 (9h).-Abertura do Dia da Indei endêncía

.

(9ij:3.o) :':"i]flesme dív,.t{j() cbn1; parti o de 2V
'� ,.,' ii I

'T" N_ ,',
,

II

entidades. Ocorrerá na ruaMarechal Castelo Branco,
em frente à prefeitura (caso chova, haverá concentração
no ginásio de esportes).

• 2/9 - EscolaEstadual São Pedro e CrecheMamãe Gansa.
.

• 5/9 - EscolaMunicipal Padre Mathias.
.

.

• 6/9 - EscolaMunicipal José Dequech e Creche Joanir da
Silva.
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PONTO DE VISTA

UMBEDELPA A
CÂMARA DE'VEREADORES

Bedel. Nos dicionários bedel é o

empregado das escolas e universi
dades que controla a presença de es

tudantes e professores. No imaginário
coletivo é aquele senhor sisudo 'que
fica de olho nos alunos que gostam de

gazear aulas, ou ficar circulando pelos
corredores além da hora permitida.,

Exemplo. Exemplo, nos dicionários,
é aquilo que pode ou deve ser imitado
ou copiado; de que se pode tirar pro
veito; um modelo; uma lição. No cons

ciente ou inconsciente das pessoas é

aquilo que se espera de pessoas que
tem algum grau de ascendência ou in
fluência façam de modo correto, ade

quado, louvável.
Respeito. Novamente, conforme os

dicionários, ato ou efeito de respeitar;
consideração. É, no fundo, aquilo que
todo mundo quer, mas que todos tam
bém devem ter pelos outros.

Semana passada, nesse mesmo es

paço, falei do último livro de Stéphane
Hessel, "Indignai-vos", que fala que
não devemos nos acomodar e de que
e existem inúmeras razões ainda hoje
para nos indignarmos.

Semana passada, nesse mesmo jor
nal, a colunista Patrícia Moraes adian
tau um pouco' da minha indignação
que hoje trago aos leitores, quando tra-

tou da chocarrice que alguns vereado
res aprontaram.

Alguns nada nobres edis simples
mente saíram no meio da sessão. Os
senhores Adernar Winter, Amarildo
Sarti e José Osório de Ávila, alcunhado
de Zé da Farmácia, simplesmente es

cafederam-se lá pelas vinte horas. Um

pouco depois, mas ainda antes do ho
rário regulamentar, foi o senhor Lorival
Demathe, que desceu as escadas da

plenária em direção à rua. Eu estava lá,
eu vi. Este último justificou à colunis
ta que tinha uma reunião com o Cw.

Esqueceu-se, porém, do seu compro
misso com a sociedade que o elegeu.

Lamentável, deprimente e conde
nável. Seria cômico se não fosse muito

trágico. Uma estultice sem tamanho.
Uma afronta aos cidadãos. Um verda
deiro acinte não só à comunidade, mas
à própria democracia, já que foram
eleitos para estarem lá trabalhando

pelo povo!
Enquanto os senhores vereado

res Adernar Possamai, Afonso Piazera

Neto, Francisco Alves, Jaime Negher
bon, Justino da Luz e Natália Petry
cumpriam suas obrigações, defendiam
suas posições debatiam os rumos de

Iaraguá do Sul, as cadeiras dos quatro
vereadores faltantes permaneciam va-

zias. Chegou-se ao absurdo de os ve

readores presentes não terem a quem
se dirigir quando queriam falar ao líder
do governo na Câmara.

Faltou, nesse episódio, RESPlITO
dos senhores vereadores apressadi
nhos para os demais vereadores, para
a sociedade como um todo e, em espe
cial, para os cidadãos que estavam pre- ,

sentes à sessão. Ainda mais que havia
um grande número de estudantes que
foram aprender sobre política e civis
mo e acabaram por ver, infelizmente,
desrespeito e incivilidade.

E esses alunos, também, não viram

EXEMPLO, por parte destes vereadores
invisíveis. Sem esquecer que é o bom

exemplo dos nossos governantes e le

gisladores que o povo espera. Nadamais

justo. Que autoridade para exigir respei
to têm esses vereadores doravante? Que
exemplo podem dar para seus filhos e

netos se não respeitam sua nobre fun

ção? Se publicamente fazem isso, dá-me
medo do que fazem às escondidas.

Sugiro, então, a contratação de um
bedel para controlar os vereadores fu

jões. Um daqueles bem brabos, já que
do povo alguns ali parecem não ter

medo. E também que a'confirmação da

presença seja feita em duas etapas. No
início e no final da sessão.

DO LEITOR

QUESTIONA.MENTO
Moro em Guaramirim faz 43 anos. Lembro

me dos últimos 20 anos de prefeitos. De lá para
cá, passaram por Guaramirim três prefeitos, sem
contar com um que ficou apenas sete meses, por
questão judicial. Se bem que mais atrapalhou do

que ajudou. Veja só. Nestes últimos 20 anos, nos

sa cidade cresceu graças ao empenho dos empre
sários e dos que aqui moram, sem esquecer dos
nossos irmãos paranaenses, que em muito con

tribuíram para o crescimento econômico.

Imaginem se os três últimos prefeitos tives
sem administrado nosso município com uma se

riedade tal, que pudéssemos sentir saudades dos
prefeitos que por aqui passaram. Guaramirim
não teria nenhuma rua sem asfalto, todas teriam
calçadas. Sem falar nas ciclovias.

Realmente, estão faltando homens emulheres

,que se comprometam com a decência na admi

nistração pública.
Enfim, o que se vê é ex-prefeito que fez seu

"pé de meia" e sumiu. Enriqueceram de forma
tal, que já estão aposentados. Trabalham por "es

porte". Há também aqueles que ficam por aqui, e
sua "família" está no auge do enriquecimento. Va
mos falar baixo, mas se "bater" um pente fino.da
Receita Federal, muita gente iria ter que se des
dobrar para explicar patrimônios incompatíveis
com a renda.

Nem na antiga Roma se viu tanto desvio de

função da verba pública, que não respeita a pala
vra propriedade pública.

Peço desculpas se ofendi, mas sinto a necessi
dade de expor o meu modo de pensar.

Francisco Olczyk, professor de ensino
fundamental, fonnado em Pedagogia

PEtA qa VEZ,
A MAIS OllVIOA.
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NA CIDADE SEM MEU CARRO

Município adere a
movimentomundial
Evento vai ocorrer
entre 9h e 18h do
dia 22, com várias
atividades na área
central da cidade

JARAGUÁ DO SUL

DAREDAÇÃO

ONúcleo de Responsabilidade
Social Empresarial da Acijs

(Associação Empresarial de Jaraguá
do Sul) apresentou ontem a progra
mação do dia 22 de setembro. Pelo

segundo ano consecutivo, o muni
cípio está integrado ao movimento
mundialNa Cidade Sem Meu Car
ro". De acordo com Fernanda Al

quini, integrante da organização do
programa no município, o objetivo
é promover uma reflexão em tomo

do tema, especialmente na questão
damobilidade urbana e propor que
a comunidade utilize neste dia ou
trosmeios de circulação.

O evento vai ocorrer das 9 às

18h, com várias atividades na área
central - do trecho compreendido
entre a passagem dos trilhos no cal-

RETRATAÇÃO
GRÁFICA E EDITORA CORREIO DO
POVO LTDA- CNPJ 08.945.050/0001-
53, vem através desta, declarar, para
os devidos fins e a quem interessar

possa, que foi encaminhado indevi
damente para cobrança em cartório,
por motivos alheios a sua vontade,
conforme consta no Edital de Pro
testo publicado no jornal Correio do
Povo do dia 30/08/11, o título emitido
contra: RUDENE ANDREA BEIL
FUSS FOSSILE.
Desta forma, O CORREIO DO POVO
se retrata com seu cliente mencionado
acima, por se tratar de pessoa IDÔNEA
e em dia com suas obrigações finan
ceiras perante esta empresa.

JAIME NEGHERBON

Presidente

CÂMARA DE
VEREADORES
e r J ARAijUI DO Bt

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo analisado o julgamento do Pregão
n° 8/2011 e examinado todos os documentos

integrantes 'das propostas apresentadas,
constatei total regularidade no procedi
mento como nas decisões apresentadas.
Isto posto, HOMOLOGO a Ata de Abertura
e Julgamento, determinando que seja dado

ciência aos participantes do Pregão n°

8/2011 do Resultado da Licitação.
00.729.393/0001-79 (PRIMER PRODUÇÃO E

LOCAÇÃO LTDA)
Valor Total Homologado: R$ 357.000,00

Jaraguá do Sul, 29 de Agosto de 2011.

ARQUIVOOCP

Nesse c6a, haverámais ônibus circulando

çadão da avenidaMarechal Deodo
ro da Fonseca até o Museu Emílio
da Silva - com a intenção de que
as pessoas optem por alternativas
à circulação de automóveis. No

Centro, haverá ações voltadas à co
munidade de.maneira geral, brinca
deiras e atividades educativas para
as crianças, com auxílio do' Sesc e

do Sesi, e distribuição de mudas.
Também haverá ciclofaixa ligando
os bairros Czerniewicz eAmizade e

uma ciclovia móvel em vias como

·Marechal Deodoro, Renoldo Rau e

Barão do Rio Branco, entre outras

atividades. Fernanda comenta que
neste segundo ano o projeto tem

como meta buscar uma conscienti-·

zação ainda maior das pessoas. Em
2010 a proposta era de ter a adesão
de 30% dosmotoristas, mas o resul
tado final chegou a 1%. liA expecta
tiva agora é contarmos com maior

participação. De qualquer maneira
os resultados sempre são positivos",
observa. Neste dia, aViação Canari
nho irá disponibilizar um número
maior de linhas de ônibus..

FALECIMENTOS

• Faleceu na segunda-feira, TIda
Maria Schroeder Silva, com idade
de 83 anos. O sepultamento foi
realizado ontem, às 15h, saindo
o féretro do Ginásio de Esportes
daCorticeira, seguindo após
para o cemitériomunicipal de
Guaramirirri.

• Faleceu na segunda-feira, Isolda
FroelichPedri, com idade de
55 anos. O sepultamento foi
realizado ontem, às 16h30, saindo
o féretro da CapelaMortuária da
Vila Lenzi, seguindo após para o
cemitério daVila Lenzi.

• Faleceu na segunda-feira, Nela
Campregher, com idade de
64 anos. O sepultamento foi
realizado ontem, às 15h, saindo
o féretro da IgrejaAssembléia de

. Deus de Santa Luzia, seguindo
após para o cemitério da
Santa Luzia.

• Faleceu na segunda-feira,Vitor
Reiguel, com idade de 47 anos.
O sepultamento foi realizado
ontem, às 9h, saindo o féretro da
CapelaMortuária daVila Lenzi,
seguindo após para o cemitério de
Nereu Ramos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes
Rodoviários de Passageiros de Jaraguá do Sul e Região, no uso de suas atri

buições, e de acordo com o Art° 18-lncisos I e II do Estatuto Social, convoca
todos os Associados quites com suas mensalidades, para comparecerem à
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada na sede da Entidade, sita à Ra
Guilherme Weege,. n° 50- 6° Andar - Sala 605 - no Edifício Centro Médico e

Odontológico, Centro, no Município de Jaraguá do Sul - SC., no dia 15 de
Setembro de 2011, às 08:30 horas, em primeira convocação, com o número

legal de presentes, ou ás 09:30 Horas, em segunda convocação, com qualquer
número legal de presentes, para deliberarem sobre a seguinte, Ordem do Dia:

a)Relatório da Diretoria referente ao exercício de 2010;
b)Prestaçãp de Contas referentes ao exercício de 2010, bem como o respectivo.
Parecer dos Membros do Conselho Fiscal;
c)Proposta Orçamentária para o exercício de 2012, bem como o respectivo
Parecer dos Membros' do Conselho Fiscal.
Jaraguá do Sul- SC., 31 de Agosto de 2011.

Paulo Henrique Techentin - Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
.

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 133/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 31/08/2011, das 8:00 h às 11 :30 e das
13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 15/09/2011 10:00 horas
O Edital encontra-se jl disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO
RE�úBuCA FEDERATNADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: RuaCeI.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL - SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROI'ESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas daCGJ/SC, para a devida ciência ao responsá
vel. segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, parapagamento no prazode3 (três) dias úteis, a contar
desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrita osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PRarESTO:

Apontamento: 186931/2011 Sacado: DANIEL GONCALVES BUENO Endereço: R PADREALBERfO ROMUALDO JACOBS
217 - Jaraguá do SuI-SC . CEP: 89250-000 Credor: INFOX RECUPERADORA E COM DE PARACHO Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 118 - Motivo: falta depagamentoValor: R$1.200,00 - Data para pagamento: 05/09/2011-Valor total a pagar
R$1.257.10.Descrição dos valores: Valor do título: R$1.200,00 - Juros: R$ 4,00 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,05

.

Apontamento: 186688/2011 Sacado: DJNIFER MAIARA DA SILVA Endereço: RUA FRANCISCO ZACARIAS LENZI 500 AP
06 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-420 Credor: BANCO COOPERATNO SICREDI SA Portador: SIYW SENSUAL Espécie:
DMI - N°Titulo: 001 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 169,06 - Data para pagamento: 05/09/2011-Valor totaI a pagar
R$222,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$169,06 - Juros: R$ 0045 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 186694/2011 Sacado: EUSANGEIA CAMPOS DE UMA Endereço: RUAERICH ABEN 422 - Jaraguá do SuI
SC - CEP: . Credor: COMERQO DE CELUlARES BANDEIRA lIDAME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 5967006
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 53,16 - Data para pagamento: 05/09/2011- Valor total a pagar R$106,86 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 53,16 - Juros: R$ 0,60 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 186828/2011 Sacado: ESIO HERMOGENES DA SILVA Endereço: RUA GEMERSON RODRIGO DA SILVA
195 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89257-745 Credor: OMNI S/A - CREDITO,FINANCIAMENTO E INVFSTIMENTO Porta
dor: - Espécie: NP - N°Titulo: 1.00638.0000179.07 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.247,72 - Data para pagamento:
05/09/2011- Valor total a pagar R$3.400,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.247,72 - Juros: R$ 1.094,63 Emolu
mentos: R$10,85 - Publicação editai: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 186697/2011 Sacado: ISAIAS SWIDZINSKI Endereço: RUAMARCOS EMIUOVERBINENN 103 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89254-640 Credor: ROSANE MARQUES FERREIRAEPP Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0352/1351/0-
Motivo: falta de pagamento Valor: R$"450,00 - Data para pagamento: 05/09/2011-Valor totaI a pagar R$504.13 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 450,00 - Juros: R$l,80 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21.70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 186686/2011 Sacado:JEISON SOARES Endereço:RUAAMANDUSRENGEL 13229 - Iaraguã do SuI-SC· CEP:
89261,520Credor: BRUBELAlITO PECAS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 47�03/ l-Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 449,06 - Data para pagamento: 05/09/2011- Valor total a pagar R$511,30 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 449,06 - Juros: R$ 5,38 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,81

Apontamento: 185964/2011 Sacado: LAURITA SCHMID Endereço: ESTRADA PEDRA DE AMOlAR 1500 - CORUPA-SC -

CEP: 89278-000 Credor: SIlMAQ S/A Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 37443*005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
385,00 - Data para pagamento: 05/09/2011-Valor total a pagar R$495A7 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 385,00
- Juros: R$ 0,89 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação editai: R$ 22,35 Condução: R$ 33,30 - Diligência: R$ 62,93

Apontamento: 186695/2011 Sacado:MARCIOUll.ER Endereço: RUA FRANCISCO HRUSCHKA 1536 - JARAGUA DOSUL
SC - CEP: 89253-600 Credor: MARECHALPNEUS E AUTOCENTER lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: NP 02/04
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 368,00 - Data para pagamento: 05/09/2011-Valor total a pagar R$422,44 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 368,00 - Juros: R$ 1,34 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação editai: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 186160/2011 Sacado: MARlLDAAPARECIDADA PAZ CARVAIRO Endereço: RUA LEODATO JOSE GARCIA
274 - RIBEIRAO CAVALO - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89265-575 Credor: RACOES CATARINENSE crDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 2028768U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$179,30 - Data para pagamento: 05/09/2011-Valor total a

.

pagarR$249,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 179,30 - Juros: R$ 0,53 Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 34,77

Apontamento: 186161/2011 Sacado: MICHELE ROsr AROSEMENA Endereço: R EMMA SCHMIDT 162 - CORUPA-SC -

CEP: 89278-000 Credor: HSBC BANI< BRASIL S/A - BANCO MUlTIPW Portador: BULONFER BRASIL FERRAMENTAS
E ACO lIDA Espécie: DMI . N° Titulo: 4181/5 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 250,00 - Data para pagamento:
05/09/2011·Valor total a pagarR$335A7Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 186764/2011 Sacado: PAUlA FRANCIELE B. NUNES Endereço: RUA DOMINGOS ROSA 821 - Iaraguã do
SuI-SC - CEP: 89258-010 Credor:JJS CALCADOS crDAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 01/604 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 45,00 - Data para pagamento: 05/09/2011-Valor total a pagarR$95,23Descrição dos valores: Valor do'tí
tulo: R$45,00 - Juros: R$ 0.19 Emolumentos: R$lO,85 - Publicação editai: R$22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:R$14,99

Apontamento: 186842/2011 Sacado: RAUL RENATO DE FARIAS PEITERS Endereço: RUAVICTOR GAULKE 94 - Iaraguã
do SuI-SC - CEP: 89255-040 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI . N" Titulo: 28735 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 203,00 . Data para pagamento: 05/09/2011-Valor total a pagarR$252,89 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 203,00 - Juros: R$ 0,60 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação editai: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,24

Apontamento: 186914/2011 Sacado: RENYEMPREENDIMENTOS EPARTICIPACOES II Endereço: RUAARDUINOPRADI
226 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-670 Credor: KION SOUTH AMERICA FAB DE EQUIP PARAAR Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 0018851 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 105,80 - Data para pagamento: 05/09/2011- Valor total a
pagar R$156,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$105,80 - Juros: R$ 0,21 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:R$15,76

Apontamento: 186930/2011 Sacado: SILVIAAPARECIDAMAIER Endereço: PEALBERfO RJACOBS 217 cxm - Iaraguã do
SuI-SC - CEP: 89250·000 Credor: INFOXRECUPERADORA E COM DE PARACHO Portador: - Espécie: DMI . N°Titulo: 53 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.300,OO - Data para pagamento: 05/09/2011-Valor total a pagarR$1.357,OODescrição
dos valores: Valor do ':!tulo: R$1.300,OO - Juros: R$ 3,90 Emolumentos: R$10,85 - Publicação editai: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 186750/2011 Sacado: SOARESMONTAGEM INDUSI'RIAL lIDA Endereço: RUAPEDRADEAMOlAR 4606
- CORUPA-SC - CEP: 89280-000 Credor: DIFUSO DISTR PARAFUSOS EWALD lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
602/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$I64,38 - Data para pagamento: 05/09/2011·Valor totaI a pagar R$274,50Des
crição dos valores: Valor do título: R$I64,38 - Juros: R$ 0,54Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 33,30 . Diligência: R$ 62,93

Apontamento: 186227/2011 Sacado: TOCCATAMETAIS SANITARIOS DETECNOWG Endereço: RUA FRANCISCO MEES
1578 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: GRAFICAMEYER lIDA Portador:- Espécie: DMI - N'Titulo: 00246301 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 7.773,97 - Data para pagamento: 05/09/2011·Valor total a pagar R$8.035.l5 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 7.773,97 - Juros: R$176,21 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

.

Apontamento: 186691/2011 Sacado: TORNEARIAGUIDO lIDAME Endereço: RVIcroR SATLER 86 - JARAGUÁDO SUL
SC - CEP: 89260·510 Credor: GPA - FACTORING FOMENTOMERCANTIL lIDA Portador: ESWGISTICAlIDAME Espé
cie: DMI . N°TItulo: 187319 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 58,75 - Data para pagamento:'05/09/2011-Valor totaI a
pagar R$114,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 58,75 - Juros: R$ 0,17 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 186926/2011 Sacado:VIVAlARMOVEIS E DEC crDAEPP Endereço: RANGEW RUBIN� 711WJA 01 . Iara
guádo SuI-SC - CEP: 89260·000 Credor:TRANSPORfES RODOSUPERITDA Portador:· Espécie: DMI - N'Titulo: 251610-0
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 48,20 - Data para pagamento: 05/09/2011- Valor totaI a pagar R$103,67 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 48,20 - Juros: R$ 0,11 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação editai: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 20,31

Certifico, que este Editai de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 31/08/2011.
Jaraguá do Sul (SCl, 31 de agosto de 2011.

ManoelGustavo Griesbach - TabeliãoSubstituto
Total de títulos publicados: 18

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



R$379.90
10x R$ 29,99

MONITOR LCD 15,6" LG W1643C
Tamanho: 15,6" Wide I Resolução máxima:
1360x768 60Hz I Brilho: 200 cd/m2 (típico!

Contraste: OFC 30.000:1

10xR$ 37,99

MONITOR LED 18,5" LG E1940S
Tamanho: 18,5" Wide I Resolução máxima:
1360x768 60Hz! Brilho: 250 cd/m2 [típico!

Contraste: 2.000.000:1 _

R$459,90
10x 39,99 10x 45,99

MONITOR LED 21,S" LG
E2241S FULL HD

MONITOR LED 20"
LG E2041S

Tamanho: 20" Wide I Resolução máxima:
1600x900 60Hz I Brilho: 250 cd/m2 (típico!

Contraste: 5.000.000: 1

Tamanho: 21,5" Wide I Resolução máxima:
1920x1080 160Hz Brilho: 250 cd/m2Itípico!

Confraste: 5.000.000:1

10x59,99

MONITOR LED 23" LG
E2360S FULL HD

10x 62,99

MONITOR TV LCD 21,S" LG
M227WAP FULL. HD

Tamanho: 23" Wide I Resolução máxima:
1920x1080 60Hz I Brilho: 250 cd/m2 [típico!

Contraste: 5.000.000:1

Tamanho: 21,5" Wide I Resolução máxima:
1920x1080 60Hz I Brilho: 250 cd/m2 {típico!

Contraste: 30.000:1 I Som e Controle Remoto

10x 79,9910x 89.99

MONITOR TV LED 23" LG
M2380AF FULL HD

MONITOR TV LED 23" LG
M2380A FULL HD

Tamanho: 23" Wide I Resolucão máxima:
1920x1080 60Hz! Brilho: 250 �d/m2 {típico!

Contraste: 5.000.000:1 I Som e Controle Remoto
Som: 5W x 2 + Subwoofer 7W

Tamanho: 23" Wide I Resolução máxima:
1920x 1080 60Hz I Brilho: 250 cd/m2 [típico!

Contraste: 5.000 000:1 I Som e Controle Remoto

• 10 vezes sem juros parcelados no cartão de crédito
• 10% de desconto para pagamento a vista em dinheiro

• 8% desconto para pagamento a vista no cartão de débito
• 5% desconto para pagamento a vista no cartão de crédito

• Estoque mínimo de cada modelo: 10 Unidades

Promoções válidas até 31/08/2011 ou enquanto durarem os estoques.

DEPARTAMENTO DE VENDAS

(47) 3371-0034
vendas@formigari.com.br

Aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 18h.
Rua Roberto Ziem�mn, 201 - Czerniewia - Jaraguá do Sul. se

MENOS IMPOSTOS

Governo reduzirá
. .

tributos das usinas
Medida vai beneficiar produtoras de
etanol. Principal objetivo é atrair mais
investidores e estimular produção

GovenlO quer evitar a falta de etanol, misturandomenos álcool aaidro à gasoUna

AGÊNCIA FOLHA PRESS .

Ogoverno irá reduzir" a tribu

tação das usinas de cana

de-açúcar produtoras de etanol.
O objetivo é estimular a pro-.
dução do combustível e atrair
mais investidores. Segundo o

secretário de Produção e Agro
energia do Ministério da Agri
cultura, Manoel Bertone, haverá
uma diminuição de PIS/COFINS

para essas empresas.
Bertone também informou

que o governo irá usar recursos

do BNDES (Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico
e Social) para financiar o trata

mento e a renovação de cana

viais. Segundo ele, esse financia
mento será dado aos produtores
com taxas de juros mais baixas.

"O Ministério da Fazenda
está preparando essas medidas
e devem ser anunciadas em bre
ve. Envolvem medidas de cunho
fiscal, como o PIS/COFINS. Fi
nanciamento para renovação e

tratamento dos canaviais detidos

pelas usinas. Serão recursos do
BNDES e a taxa de juros será di
ferenciada", afirmou Bertone.

"Queremos aumentar o volu-

me de financiamento, a taxas de

juros rnaís adequadas, de modo

que os canaviais possam ser reno

vados na sua plenitude", declarou.
Ontem, o governo anunciou

a redução de 25% para 20% do
teor de álcool anidro misturado
à gasolina vendida nos postos
do país.

A medida foi tomada para
tentar evitar a falta de etanol no
mercado - o preço do combus
tível tem aumentado muito nas

últimas semanas.

Segundo Bertone, essa de
cisão foi tomada para dar mais

segurança energética ao país.
"O principal motivo dessa re

dução é a segurança energética.
Essas são medidas que propor
cionem aos investidores uma

melhor atração.

Bancos criaram 12mil vagas até junho
Os bancos criaram 11.978

. empregos de jan.eiro a junho
deste ano, resultado de 30.537
admissões e 18.559 desliga
mentos. Desde 2009, quando o

levantamento teve início, foram.
registrados 82.001 desligamen
tos nos bancos.

Na comparação com o saldo
de 1.265.250 postos gerados em

todos os setores da economia no

primeiro semestre, os bancos con-

tribuíram com 0,95% do total.
Os dados foram divulgados

pela Contraf-CUT (Confedera
ção Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro) e pelo Die
ese (Departamento Intersindical
de Estudos e Estatísticas Socioe
conômicas).

A pesquisa mostra ainda que
a remuneração média dos admi
tidos foi de R$ 2.497,79, enquan
to a dos desligados correspon-

deu a R$ 4.054,14, resultando em

uma diferença de 38,3�% .

"Esse número descabido de

desligamentos comprova a es

tratégia dos bancos de utilizar a
rotatividade para reduzir gastos
com a folha de pagamento e au

mentar aindamais os seus lucros
estrondosos, que superaram R$
23 bilhões no primeiro semes

tre", afirma Carlos Cordeiro, pre
sidente da Contraf-Cll'I;

--�Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Primeira Divisão
A ssim como umaMaria Fumaça, aos poucos o Campeonato da

.f1.primeiraDivisão vai engrenando efazendo barulho. No domingo
aconteceu omelhorjogo atéaqui, entreIoão Pessoa eFlamengo. Dois
bons times, recheados com jogadores experientes.Melhorpara o Vovô,
que soube transformar suas chances em gols, coisa que o Flamengo
não foi capaz. Em Schroeder, choveu gols na primeira vitória doJJ
Bordados na competição. Pior para aNéki, que estacionou nos seis

pontos. Já o Vitória renasceu eflerta com o G4.

Lamentável
Uma cena lamentável naArena Iaraguá sábado. Um pai de
Florianópolis, inconformado com a derrota da equipe de seu

filho, invadiu o vestiário da arbitragem e tentou agredir os
juízes. Estamosfalando de futsal sub l l. Realmente, foi um
'belo' exemplo que este cidadão deu ao seu pupilo, quando na

verdade deveria estar mais preocupado em ensinar que muitas
vezes na vida as vitórias e derrotas não dependem unicamente

do nosso suor. Perdeu uma chance de ser Pai, preferindo agir
como um autêntico babaca!

Juventas
Faltou sorte ao Juventus
domingo. O time saiu na frente
em Camboriú, jogavamelhor,
mas perdeu dois atletas
ainda no primeiro tempo
por contusão. Remendado,
segurou o placar até os 40' do
segundo tempo. Incrível
como a simples presença
de um centroavante de área
mudou completamente a

cara da equipe.

Joguinhos
Os Joguinhos Abertos de
Santa Catarina encerraram
no sábado. A delegação
jaraguaense conquistou
a oitava colocação (37
pontos), com doze medalhas
(4 ouros, 2 pratas e 6

bronzes). Em 2010, foram
26 medalhas (9 ouros, 6

pratas e 11 bronzes) e a sexta
colocação (49 pontos). Um
revés esperado e anunciado.

Jaraguá
O SportClub Jaraguá recebe a Seleção de Piçarras para
amistoso no domingo, no estádio do Botafogo. O jogo
fazparte dapreparação da equipe para a estréia no
Campeonato Catarínense daDivisão deAcesso, contra o
Maga.Outros amistosos estão sendo agendados, contra
Metropolitano, Joinville e Camboriú.

Bulfalos
Faltou sorte ao Juventus
domingo. O time saiu na frente
em Camboriú, jogavamelhor,
mas perdeu dois atletas
ainda no primeiro tempo
por contusão. Remendado,
'segurou o placar até os 40' do

segundo tempo. Incrível
como a simples presença
de um centroavante de área
mudou completamente a

cara da equipe.

Jles
Encerra hoje, às 19h, o prazo
para inscrições nos Jogos de
Integração dos Comerciários '

(JICs), evento do SESC. Em

disputa, as modalidades
de futsal e futebol society.
O congresso técnico
também acontece hoje, às
20h, no auditório do SESC.

Informações com Kleber

Rangel, no 3275-7808 ou
kleberc@sesc-sc.com.br.

Aberto de Fatsal
As equipes interessadas em disputar o Aberto de Futsal de Jaraguá
do Sul devem se agilizar. As inscrições encerram no próximo dia 6.

�
u

A competição é promovida pela FME e acontece entre setembro e

novembro. O congresso técnico estámarcado para o dia 8 (l9h).
Informações em www.fmejaraguadosul.com.br.

FUTEBOL

cho da cidade de Sertão. Para o

dirigente, o projeto serve como

incentivo para que os torcedores

fortaleçam o trabalho social.
Em 2001, um grupo de ami

gos se reunia regularmente para
assistir aos jogos do Internacio
nal e assim foi até 2005, quando
foi dado o nome de Chama Colo
rada. Mais tarde, em 2009, o que
era um encontro de torcedores
ficou ainda mais oficial, com a

criação da Associação 'dos Ami
gos Colorados de Jaraguá do Sul,
registrada com CNPJ (Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas).
No dia 18 de setembro, a sede
será formalmente' inaugurada,
com um evento que também vai
comemorar o dia do gaúcho. No
final, claro, todos assistirão ao

jogo do Internacional.

Torcida organizada
ajudando no social
Com seis anos de existência, ltssociação
Colorada é reconhecida pela Câmara de
Jaraguá como sendo de utilidade pública
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Oamor pelo Sport Club Inter
nacional continua mesmo

a cerca de 600 quilômetros de
Porto Alegre, sede do clube. Em

Jaraguá do Sul, 65 torcedores pa
gam mensalmente R$15 para ser

sócio da Chama Colorada e assis
tir aos jogos do time do coração
na sede da torcida, localizada IW
morro do bairro Rio Molha, em
frente à igreja. Com as paredes
pintadas de vermelho, quadros
pendurados, faixas e bandeiras,
o local chega a receber mais de

100 torcedores.
No dia 16 de agosto, a Câmara

de Vereadores de Jaraguá do Sul

aprovou o projeto que reconhece
a utilidade pública daChama Co
lorada. A iniciativa é de autoria
do vereador Amauri Sarti. A me

dida é justificada pelos trabalhos
sociais feitos pelos torcedores,
como campanha de doação de

sangue, arrecadação de roupas e

alimentos para os atingidos pe
las chuvas de 2008. "Nossa ideia
nunca foi demostrar as coisas do

Inter, mas sempre de ajudar um
ao outro", comenta o presidente
da torcida, Adelar Getelina, gaú-

MARCELE GOUCHE

AdeJar acredita que torcecIor também pode contribuir com trabahos sociais

ESTADUAL

Jogo do Juve
será ,amanhã
As constantes chuvas que caem sobre a

região provocaram o adiamento do jogo entre
Juventus eAtlético de Ibirama de hoje para
amanhã, às 20h30.Apartida é válida pela
terceira rodada do Campeonato Catarinense
da IDi'visão Especial . Com o ca ,o.do João

'

I
".'.""'"
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I Marcatto encHarcado,o elêno z tra]5a1M@ de
academia e treino em quadra cQoerta.

NATAÇÃO
Ajinc tr�z ,

115!medalhas
A equipe daAjinc (Associação Jaraguaense
dos Incentivadores daNatação Competitiva)
voltou do Campeonato EstadualMirim com

bons resultados. A delegação jaraguaense '

trouxe 15 medalhas, sendo três de ouro, cinco
prata e sete de b�pnz�.ToÀos osprimeirps
'ates,fotam â1cnnçafios'pOt Júlial'Ewald;'

!\. competição foi realizada em Palhoça.
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BASQUETE

Brasil venceVenezuela na estreia
,

Depois de ficar
fora das duas
últimas Olimpíadas,
Seleção Brasieira
busca vaga nos

jogos de 2012

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Com uma virada a 7min do
final, a Seleção Brasileira

masculina estreou com vitória
no Pré-Olímpico de basquete. A
equipe do técnico Rubén Mag
nano venceu a Venezuela por 92
a 83, no ginásio Ilhas Malvinas,
em Mar del Plata, naArgentina.

A equipe brasileira ficou atrás
do marcador nos três primeiros
quartos. No último, perdia por 74
a 73, mas virou a partida faltando
sete minutos para o final do jogo.
Abriu cinco pontos de diferen

ça, mas quase sofreu o empate
na sequência. Depois alcançou
a vitória com nove pontos de di
ferença. Tiago Splitter foi o maior
pontuador do Brasil, com 17

acertos, 11 rebotes e seis assis
tências. "A gente não pode entrar
achando que já ganhou. No inte-

DIVULGAÇÃO
rior, pensamos que seria um jogo
fácil e não foi. Valeu o esforço no
final", disse o alaAlex.

Com o resultado, a equipe bra
sileira soma três pontos no Grupo
A, que conta ainda com Canadá,
República Dominicana e Cuba. O

Pré-Olímpico garante duas vagas
nos Jogos Olímpicos-2012, em

Londres, na Inglaterra.
O próximo compromisso da

seleção será hoje, contra o Cana
dá, às 20h30. No mesmo dia aVe
nezuela enfrentará a República
Dominicana.

República
Dominicana

O .americano John Calipari,
treinador da seleção da Repúbli
ca Dominicana, comparou sua

equipe ao time da Universidade
do Kentucky, nos EUA do qual é
treinador. "A responsabilidade é

grande. Mas estou acostumado
porque sou treinador do Kentu

cky. E lá, a gente não pode ganhar
as partidas por 20 pontos de dife
rença, mas por 40", afirmou após
a vitória dominicana sobre Cuba

por 90, a 60. OWildcats Kentucky
é o mais popular e vencedor do
NCAA, campeonato universitário
de basquete dos EUA.

ftlbiana salta 4,85metivs e couquista
medalha dourada inédita para o Brasil

Brasil leva primeiro ouro
noMundial deAtletismo

O Brasil conquistou sua pri
meira medalha' no Mundial de
Atletismo, em Daegu, na Coréia,
do Sul. Ontem, a atleta Fabiana
Murer, 30 anos, ganhou o ouro

no salto com vara. A brasileira
ultrapassou o sarrafo com amar

ca de 4,85 metros. O resultado
é inédito na história do país na

competição.
Nas 12 primeiras edições do

Mundial de atletismo, todas as dez
medalhas do Brasil foram con

quistadas por 'homens e nenhuma
dourada, cinco de prata e as outras
cinco de bronte. Na última dispu
ta, em Berlim-2009, a delegação
não conseguiu nenhum pódio.

Amedalha de prata ficou com
a alemã Martina Strutz, que não

conseguiu superar a marca de
4,90 metros, fez 4,80. O bronze
ficou com a russa Svetlana Feofa
nova, com 4,75 metros.

Depois de conseguir a meda
lha de ouro, Fabiana Murer tentou

,

I

saltar 4,90 e 4,92 metros, mas não
conseguiu superar o sarrafo. No
ano passado, a atleta conquistou
amedalha de ouro no Mundial In
doorde Doha, no Qatar.

A russa lelena Isinbaieva,
única mulher da história a ul

trapassar os cinco metros (5,06),
bicampeãmundial (2005/2007) e
olímpica (2004/2008), não con

seguiu passar o sarrafo com 4,85
metros e ficou fora do pódio.

O técnico de Murer, Elson Mi
randa, afirmouque a medalha de
ouro conquistada hoje tem prazo
de validade. "Ela é campeã mun
dial hoje. Amanhã (hoje) já temos
que começar a preparação para a

Olimpíada", afirmou o treinador.
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Menino alcoolizado sofre acidente
Polícia Civil vai

investigar caso
para saber quem
forneceu bebida
alcoólica e moto ao

garoto de 12 anos

JARAGUÁ DO SUL
....................................................................................

CAROLINA CARRADORE

Odelegado da comarca de

Iaraguá do Sul, Adriano

Spolaor, abriu inquérito para
apurar quem forneceu bebida
alcoólica a um menino de ape
nas 12 anos, na noite de segun
da-feira. O garoto, visivelmente
embriagado, guiava uma moto

no bairro Centenário quando
colidiu o veículo contra o muro

de uma residência. Spolaor tam
bém quer esclarecer como o ga
roto teve acesso ao veículo.

Encaminhado ao hospital São

José, por volta das 20h, a vítima re
alizou exames e recebeu alta duas
horas depois. O teste do bafôme
tro constatou a ingestão de 0,64
mg/l de sangue. O caso chocou
o delegado que quer saber quem
forneceu bebida e se o garoto pe
gou a moto com consentimento
do proprietário. Segundo infor

mações da Polícia Militar,' o me

nino estaria bebendo junto com

a tia, Joselane Gomes dos Santos

Werner, 30 anos. O proprietário
da motocicleta seria o. namorado
da tia, Brener Fernandes Moreira,
22 anos, que também estaria no

local. "Vamos checar se de fato
os dois deram bebida ao menino
e se o veículo foi entregue com o

consentimento do proprietário",
enfatiza Spolaor. Ambos foram in
timados para prestar depoimento
na delegacia nos próximos dias.

Lei branda

Caso for comprovado o for-

O curso para líderes comunitários
iniciou na segünda-feíra, no auditório do-

PM.DE GUARAMIRIMIDNULGAÇÃO

Previsão agora é de que quartel seja'
inaugurado no final de novembro

ARQUIVOOCP

Delegado JIdriano SpoIaor, responsável pelas
apurações, disse estar chocacIo com o caso

necimento de álcool ao garoto,
os responsáveis responderão ao

artigo 63 da Lei de Contravenção
Penal - servir bebidas alcoólicas
a menor de 18 anos. A pena varia
de dois meses a um ano de prisão.
"Dificilmente ocorre prisão. Geral
mente, nesses casos, a detenção é
substituída por pena alternativa,
como prestação de serviço à co

munidade", explica Spolaor.
Se for comprovado que amoto

foi entregue à criança, o respon
sável responderá ao artigo 310 do

Código de Trânsito Brasileiro - en

tregar ou confiar veículo à pessoa
não habilitada. A pena varia de
seis meses a um ano de detenção.

O delegado informou também
que o caso será acompanhado
pelo Conselho Tutelar. Segundo
ele, um relatório é encaminhado
ao Juizado da Infância e Juventude
que decidirá o destino do meni
no. A reportagem do O Correio do
Povo tentou contato via telefone
com conselheiros que atenderam
omenino,mas não obteve retorno.

Curso iniciOu segundas e
continua'até sexta·feira

Obras em quartel terão continuidade
A empresa AJM, responsável

pelo término das obras da nova

instalação da 2a Companhia do
14° Batalhão da Polícia Militar
sede em Guararnirim-, assinou
ontem o contrato de licitação com
o Governo do Estado. O engenhei
ro Francisco Prazeres, da SSP (Se
cretaria de Segurança Pública de
Santa Catarina), encaminhou o

documento aos diretores da em

presas e nos, próximos dias, deve
trazer a Ordem de Serviço para
que a empresa esteja apta para ini
ciar das obras. A garantia é do co

mandante da PM de Guaramirirn,
major Iofrey Santos da Silva.

Com isto, a conclusão do quar
tel ganhamais uma data: a previsão
agora é que em 90 dias o novo pré
dio, localizado no alto do morro, na
rua 28 de Agosto, em frente à sede
dos Bombeiros, seja inaugurado.

Orçado em cerca de R$ 450mll,

a construção iniciou em 2009 e, na

época, o prazo de término da obra
estava previsto para outubro do
mesmo ano.

Os trabalhos estão parados há
mais de um ano por uma série
de motivos. Um deles seria a falta
de um aditivo no contrato com a

empresa AJM, que venceu no iní
cio do passado. Para que as obras

pudessem continuar, um aditivo
teria que ser realizado durante a

vigência do contrato, fato que não
ocorreu. Um novo edital foi lança
do e aA]M venceu a concorrência.

Cabe agora concluir as obras

que envolvem saneamento, acesso
ao quartel e arremates da obra ante
rior. Essaúltima fase é orçada emR$
180mil. Entre outros problemas que
também motivaram o atraso, estão
o mau tempo e a dificuldade de
acesso para transportarosmateriais
de construção até o prédio.

Novas

acomodações
O imóvel tem 350 metros qua

drados e o terreno de oito mil
metros quadrados foi doadó pela
Prefeitura. A mudança para uma

sede própria é um desejo antigo
da corporação de Guararnirim.

. Hoje, os policiais trabalham em

um imóvel alugado, de .apenas
150 metros quadrados e, por isso,
não dispõem de espaço adequado
para realizar os atendimentos.
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E assim como as mulheres,
a , também está de visual novo.

aIos

I Uma nova a cada semana!

o CORREIO DO POVO

WWW.vw.com.br Promoção válida até 31/08/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Promoções válidas apenas para velculos disponfvels em estoque. IOF. Despesas de Gravame e

Despesas de Registro Eletrônico das operações inclusas na operação e no CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e

montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações,
consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800770 1926. Acesso as pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834.

Velculos em conformidade com o Proconve.

II

-

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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