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Conheça as suítes mais !

!

caras do mercado hoteleiro ·

de todo o mundo, onde
uma diária pode chegar a

65 mil dólares.

Orquestra de Cordas Pequenos
Vencedores se apresenta hoje

no Centro Cultural da Scar.

Apresentação marca a estreia
do grupo nos palcos da entidade

e tem acesso gratuito. MrxPágina 16

I�� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�ç:J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919
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Nãoépor
Calçadas irregulares, fora das do Sul, porém, não por falta de Piazera (PR), espera a sanção
normas, canteiros plantados no legislação. São cinco leis mu- da prefeita, Cecilia Konell. O

meio do passeio, ou a inexistên- nicipais que regulamentam a problema é que as brechas con

cia da passagem para pedestre. construção de calçadas. A sexta, tidas em todas elas impedem a

Problemas comuns em Iaraguá de autoria do vereador Afonso solução da questão.

Páginas 6 e 7
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PREVENÇAO E A MELHOR ALTERNATIVA
MARCELE GOUCHE

'OutublLO
CÂNCER DE MAMAEstenda a mão para esta causa

SAÚDE Emília A1quini, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, com o quadro que será colocado em 200 lojas a partir deste

sábado, marcando o início do Outubro Rosa. Objetivo é alertar as muDteres sobre a importância da mamografia. Pagina 20

Moradia
sustentável

Fique atento

na hora de construir.

Mudanças simples
podem tornarsua casa

mais ecológica e ajudar
a reduzirgastos.

OCP Construir
&Reformar

Polícia Militar
terá o auxílio
decânteras
ATÉ O FIM DO ANO,
Massaranduba,
Guaramirim e Schroeder
terão um reforço na

segurança pública, com a

instalação de câmeras em

pontos dos municípios.
Convênio entre a PM e o

Estado será assinado na

segunda - feira. Página 23

DEMOLIÇÃO
Deputado

Chiodini convoca

audiência pública
para debater

situação do
Arthur Müller.

Página 5
�
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Lourival Karslen

Jaragualec
o secretário de Desenvolvimento
Econômico e Turismo do

município, Célio Bayer, informou
na plenária da Acijs/Apevi os

números da incubadora que

Semana cla

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 12% 1.SETEMBRO.2011

D ..-R 0,120% 28.SETEMBRO.201 L

I CUB 1.125,50 SETEMBRO.201I,

C BOVESPA "'-1.21% 28.SETEMBRO.2011

A POUPANÇA 0,6300 28.SETEMBRO.2011

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
,

o DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.8345 1,8365 'Ihl' 1,75%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7300 1,8700 , -4,1 %

E EURO (EMR$) 2,4894 2,4933 'Uh: 1,62%
S LIBRA (EM R$) 2.8607 2,8630 "1ft 1.41 %

Ikarsten@netuno.com.br

atualmente abriga 16 empresas
residentes assim como conta

com mais três empresas não

residentes, mas associadas
à laraguá Tec. A incubadora

•

pequena e micro

empresa,
AApevi (Associação das Pequenas e

Micro Empresas do Vale do Itapocu)
,

promove a Semanada Pe9uen� e

Micro Empresa que inicia no próximo
dia 3 de outubro. Na agenda, painel
para debater o tratamento legal
am�r�nGia:do'para é�t�8 em��es,atn II

,
'

,

Tecnovali
As providências para tornar o Parque
Tecnológico de Inovação de Iaraguá do Sul
e Região uma realidade já foram tomadas e

já foi eleita uma diretoria permanente que
atualmente é presidida por Célio Bayer.
A entidade mantém quatro grupos de
estudos atuando em diferentes vertentes.

O grupo Estratégico está definindo ó's
melhores caminhos a serem trilhados

enquanto o de Potencial Tecnológico
está pesquisando a região para conhecer
as maiores potencialidades. O grupo de

Infraestrutura, com a definição de um imóvel

pará sua localização física, está detalhando a

edificação enquanto o de Esforço Legal está
focado em forma de tratar a propriedade
intelectual no âmbito da Tecnovali. Já está
definida também uma verba no orçamento
da municipalidade do próximo ano, o que
permite traçar planos mais concretos.

"

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04591
l° 30.000 600.000,00
2° 17.718 12.000,00
3° 09.922 9.000,00
4° 20.205 7.410,00

. 5° 02.124 6.000,00

LOTOMANIA

SORTEIO N° 1178
08 - 11 - 15 - 22 - 26
27 - 33.- 47 - 53 - 59
64 - 66 - 68 - 70 - 73
81 - 82 - 85 - 95 - 96

MEGASENA

SORTEIO N° 1322
10 - 21 - 43 - 47 - 53 - 55

QUINA
SORTEIO N° 2707

11 - 15 - 29 - 48 - 67

já contabiliza 16 empresas
graduadas que cresceram e já
estão estabelecidas em outros

lugares, pois podem suportar seu

desenvolvimento autônomo.

Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia
Em uma iniciativa do Ministério da Ciência, acontece

no período de 17 a 23 de outubro esta semana de
eventos relacionados com o desenvolvimento da
ciência e da tecnologia em nosso país. Não faltarão
iniciativas locais para lembrar a data.

o câmbio
Tradicionalmente, quando a bolsa de valores

aponta para o alto, o real acompanha e por isto

ocorre a desvalorização das outras moedas em

relação à nossa. Depois de uma persistente
-

queda nas cotações das ações, o real também
fez o caminho inverso. Os especialistas,
no entanto, são unânimes em decretar a

estabilização do real até o final do ano. Como
esta alta teve um componente especulativo
muito forte, é apenas uma questão de tempo.

Empreiteiras
Os distúrbios na Bolívia contam com uma forte

participação brasileira, por um caminho indireto.
Os protestos são contra a construção de uma

rodovia que corta um reserva indígena que, por
sua vez, conta com financiamento do BNDES e a

participação de uma empreiteira brasileira. Esta

é apenas uma amostra do que vem ocorrendo por
todo o mundo onde empreiteiras brasileiras estão

respondendo por obras as mais diversas. Estas

obras em sua maioria são decorrentes de acordos
entre o Brasil e outros países e normalmente
contam com financiamento do BNDES.

Redes sociais
As empresas vivem um grande dilema, pois, liberar o

uso das redes sociais no ambiente normal de trabalho

representa um aumento no risco à segurança dos

sistemas, mas proibir significa abdicar de todo HIn

novo universo de relacionamentos que podem ser

decisivos para os seus negócios. Além disto, existe o

temor de que o acesso Ilimitado às redes sociais possa
- afetar a dedicação das pessoas às tarefas. Enfim, são

muitas questões sem respostas definitivas, mas, o

certo é que as redes sociais vieram para ficar e estão

ganhando cada vez filais espaço.

Bancos em greve
Se não bastassem os Correios em greve, agora também os bancos
iniciam a sua paralisação. Claro que não faltarão transtornos para
as empresas que dependem destes serviços. Até parece que a

crise internacional não é problema suficiente para o Brasil.

CRCSC CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Av, Osvaldo Rotlrigues Cabral, 1900 I Centro 1 F!oria[\ópolis/�C ! CEP 880'15-710
Fone 48 3027-7000 Fax 48 3027-7048

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PENA
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, no uso de suas

atribuições legais, faz saber que o contabilista Sr. Eugenio Leseowlcz - Contador
CRCSC 014066/0, foi penalizado com Suspensão do Exercício Profissional pelo prazo de
01 (um) ano a contar de 27/09/2011 à 27/09/2012, referente ao Processo
Administrativo de Fiscalização 2010/000175, na forma do artigo 27, alínea "e" do Decreto
Lei 9295/46 por meio da Deliberação 0356/2011 de 13/04/201"1 homologada pelo CFC em

15/04/201 i ,

Protecionismo
.. iA. nova crise mundial está trazendo em seu bojo um

componente muito perigoso, pois os capitais parecem
enxames de gafanhotos percorrendo os mais diversos

países em bqsca de rendimento. O mesmo vale para os

esforços para aumentar as exportações e, a consequência
não poderia ser outra: o protecionismo. O governo
brasileiro parece muito atento ao fenômeno ejá conseguiu
pelo menos uma grande polêmica com a taxação dos
veículos importados com alíquotas diferenciadas de IPI.
Não estão faltando liminares contra este novo tribúto.

Confiança elo consumidor
o índice de confiança do consumidor brasileiro divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas caiu pelo segundo mês seguido. Agora esta

no menor patamar desde março deste ano.

Jaraguá do Sul, 29 de Seíemoro de 2011
Presidente do CRCSC

COMUNICADO
SOBROSA MELLO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ

60.908.639/0001-00, comunica que requereu

junto à FUJAMA (Fundação Jaraguaense do Meio

Ambiente), licenciamento Ambiental(LAP/LAI), para
a atividade de instalação de Condomínio Residencial

Hausgarten, com localização a Rua 702 -João

Ropelatto - Pioneiro - Bairro Nereu Ramos - Jaraguá
do Sul- SC, na M.I. 25590. O prazo para impugnação
junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da data

desta publicação, sendo que o licenciamento será
concedido se atendida a legislação ambiental.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Conversa de botequim. Tudo bem, pode
ser conversa de corredor, na empresa.

Um sujeito diz ao outro que esse outro só é

pobre porque quer, afinal, é inteligente, tem

boas ideias, é mesmo uma pessoa singular,
não se vê com facilidade gente assim...

Belo elogio, não é mesmo? De fato, ter

boas ideias, ser inteligente, isso e mais

aquilo são virtudes apreciáveis, são pon
tos fortes numa pessoa. Ocorre que esses

pontos fortes podem não ter força sufi
ciente para vencer os pontos fracos da

pessoa. Explico.
Vamos supor que seja você essa pessoa

inteligente, com boas ideias, bem informa-

ELES

da, desse tipo de gente que, repito, não se

acha com facilidade. Mas o seu ponto fraco

pode ser a dificuldade para agir, nem que
ro dizer medo, talvez insegurança. Quer
dizer, os po�tos fracos são mais fortes que
os pontos fortes, anulam estes...

É por isso que temos que olhar com

mais atenção aos nossos pontos fra

cos, eles podem ser a causa de nossa

patinação na vida. Em quase todos os

manuais de autoajuda ensina-se que não

devemos perder tempo com nossos pon
tos fracos, mas dar mais e mais atenção
aos pontos fortes, deixá-los ainda mais
fortes. Parece bom conselho, mas não é.

Um jogador de futebol que tenha chu
te forte e certeiro com o pé esquerdo pode
perder muitos gols porque não tem a míni
ma habilidade com o pé direito. Logo, me

lhorar o chute com esta perna pode levá-lo
a ser mais goleador ainda...

O ponto fraco de alguém pode ser a

deficiência de informações, o sujeito não

lê jornais, por exemplo. É potencialmente
muito capaz, mas deixa a desejar sabendo

pouco do cotidiano, das informações que
o podem fazer mais produtivo no trabalho.

Qual é o seu ponto fraco? Ponha esse ponto
numa academia mental e torne-o também
um ponto forte. Mente forte, corpo forte.

Preste atenção aos da esquerda que pregam
igualdades sociais. Só fazem essa pregação por
que estão por baixo. Querem dividir os bens

alheios, não os deles, que nada têm. Quando,
todavia, a gentalha chega ao poder, muda o dis

curso, mete a mão e não quer mais igualdade,
quer impunidade. Qualquer semelhança com o

que anda por aí não é mera coincidência.

GOSTEI
É muito bom lembrar que dia destes um

policial em São Paulo, ao descer do carro,

sofreu tentativa de assalto por parte de dois

vagabundos, reagiu e matou um deles, er

rou o tiro no segundo. Um promotorpúblico
aconselhou o policial a fazer um curso de
tiro para melhorarapontaria, a não errarno

segundo vagabundo. Boa, doutor, boa!

CUIDADO
Cuidado corri doutrinações religiosas

com crianças, pode dar no que deu em

São Paulo, o menino que atirou na pro
fessora e se matou. Tinha sido educado

para ser "temente". .. Criança tem que ser

deixada fora desses condicionamentos
altamente perniciosos. Ora já se viu.

DO LEITOR

No último dia 17 de setembro, a

Ajapra (Associação Jaraguaense
Protetora dos Animais) realizou um

pedágio em prol da causa animal, co

letando contribuições espontâneas
em quatro pontos do município.

O evento obteve ótima receptivi
dade e, agora, cabe o agradecimento
público a todos aqueles que, anôni
ma e desinteressadamente, dispuse
ram de uma manhã do seu final de
semana para trabalhar gratuitamente
em prol de tão meritória causa.

r
O agradecimento deve também

ser feito aos apoiadores que forne
ceram gratuitamente a mídia para
divulgação do evento, inclusive fai

xas, publicações em jornais, blogs e

inserções de rádio, assim como as

clínicas veterinárias conveniadas e

demais colaboradores.
Vale também especial agradeci

mento à população de Iaraguá do Sul

que, podendo, prestou auxílio finan
ceiro no pedágio, assim como aqueles
que mensalmente contribuem para a

manutenção das atividades, uma vez

que as doações espontâneas privadas
constituem a única fonte de recursos

para a manutenção das atividades de
senvolvidas pelaAssociação.

FALE C'ONOSCO

Graças a esse auxílio, aAjapra está

conseguindo saldar os últimos débi
tos contraídos em razão da catástrofe
climática que acometeu Iaraguá do
Sul no início deste ano, desalojando e

até causando a morte de alguns dos
animais que estavam em um lar pro
visório aguardando adoção.

Apesar das dificuldades e restri

ções de cunho financeiro, o trabalho
não cessa. Nos primeiros nove meses

deste ano, a Ajapra conseguiu auxi

liar centenas de animais VÍtimas de

crueldade, abandono e acidentes,
dando o devido tratamento e enca

minhamento para adoção.
Aos poucos o homem desperta.

Muitos são aqueles que já consegue
compreender que os animais tam

bém sentem fome, sede, frio, dor e

solidão.

Aliás, Abraham Lincoln foi muito
feliz quando sustentou: "eu sou a fa
vor dos direitos animais, bem como

dos direitos humanos. Essa é a pro

posta de um ser humano integral."

Darwinn Hamack - Vice
Presidente da Ajapra

(lIssociação Jaraguaense
Protetora dos Animais)

CHARGE

TAMaÉM!
É Oe"AA�A
e: NÃO t>:Sl
tJAtoA fi

I

A prisão do presidente
da Pundema de Ioinville
trouxe a-tona novamente

o proJdlêm� recorrente de

orgãos públicos prestando
"favores"a certas empresas
- no caso, uma companhia
de assessoria ambiental

pertencente aofilho do

presidente da entidade.
,

l..i' ,,' , ,,"

Nao'éaprimeira vez neste
ano que ti corrupção dá as

caras no setor ambiental
- em agosto, servidores do
lbamaforam acusados de

extorquir propinas de até R$
500 mil para liberar obras
na capital 'catarinense.
Não bastasse isto, o ex

governadorLeonelPavan está
sob investigação da Polícia

Federal, devido afraudes no

licenciamento ambiental pela
I, Fatt:rzq ,�mçt{ljaí.

,

Todos estçS'ouSas são danosos'
não sâ pela corrupção em si,
mas também porse tratar

dos 6rgãos responsáveis pela
gestão ambiental: É mais

fácil lembrar dos erros, e seria
lamentável-e desastroso
se otra rOO"tIa Pundema;
da Fatrií:a e do lhamafosse
completamente invalidado

pela corrupção.

esaatroso -

se o traballlo da

Fundema, da Fatma
ii! do alua tosafi!:

J�IW,"ff,'.lf�e
.
ad�t) JI�ela

'

corrupçãolm ."

'As denúncias não podem ser

ignoradas, e os responsáveis
precisam serpunidos, mas

a integridad»dos 6rgãos
,
ambientais precisa ser

'

mantida e reforçada, mesmo

no pior caso, da mácula ser

tão profunda a ponto de

exigir uma limpeza total.
Caso contrário, a sociedade
está trOCAndo algf!,ns casos

de corrupção pelo completo
descaso com o meio ambiente
- o que teria consequências
muito piores.
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Cecília em Brasília
A prefeita Cecília Konell acompanhou de

Brasília, de onde só retorna na noite de hoje,
ojulgamento do TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) que definiu pela homologação do

registro do PSD. Mas o objetivo da viagem
foi assinar convênios com o governofederal,
para os R$ 23 milhões aprovados pelo PAC2

(Programa deAceleraçõo do Crescimento).
A prefeita também esteve no BNDES

(Banco Nacional do Desenvolvimento

Econômico) onde se informou sobre o

projeto de mobilidade urbana, engavetado
na capitalfederal há uma década e que

agora parece dar sinais de que pode, enfim,
ser aprovado. Ainda não há um montante

exato previsto para investimento, porém,
abrangeria grande parte das necessidades
de melhorias no trânsito, hoje caótico
do município. Na agenda ainda estava

uma visita ao Banco Central, que precisa
assinar a liberação de R$ 3 milhões,
através do Provias, que serão investidos na

compra de maquinário.
No campo puramente político, a prefeita,
queganhou confiança com a aprovação do

PSD, já começa articularparaformação da

comissão provisória completa da sigla, que
será presidida por ela, e prepara o campo
para asfiliações, atéo dia 7de outubro, de

pelo menos 300 pessoas. A pressa épara
quem deseja concorrer em 2012. Uma das

principais preocupações da sigla agora
passa a ser com o tempo de televisão e rádio
destinado à propaganda eleuoral, que pode
sersolucionada, caso o TSE entenda que um

partido novo tem direito ao benefício, ou,

,

então, através de uma ampla coligação. O

fato é que a aprovação da sigla trouxe alívio
e ao mesmo tempo ânimo.

Harmonia
As casas do Loteamento Harmonia,
alvo de uma investigação do Ministério

Público, estão sendo construídas

agora. São destinadas para vítimas da
enchente de 2008.

Encontro
o Encontro Estadual da Associação
de Câmaras deVereadores acontece

nessa sexta-feira, na sede da AmvaU,
em Iaraguã do Sul" e deve reunir
todas as entidades representativas
dos vereadores de Santa Catarina.
O maior objetivo é promover
uma troca de experiência e assim

qualificar a atividade parlamentar"
uma das maiores preocupações
do presidente da Avevi, Vahnor
Pianezer.

Arthur Müller 1
EDUARDO MONTECINO

___m__1lfjJfi1llJlJlll!l/lllJlllll1llllllifJ//n m_nU/l_JIiIIl!. mIUl_�__i!IIlI_nl_II!III8III_I!lfII1I!I,mnnl_1lIl1_.IifJ//I�.

Com a possibilidade de o ginásio Arthur Müller ser

demolido depois da sinalização da Assembleia, que aprovou
indicação do deputado Darci de Matos (DEM) para que
o governador Raimundo Colombo altere a lei de doação
ao município, permitindo que a Prefeitura construa um

terminal de ônibus no local, o deputado Carlos Chiodini
convocou ontem uma audiência pública para debater o

tema. O evento vai acontecer no dia 19 de outubro, uma

quarta-feira" na Câmara de Vereadores.

Arthur Müller 2
Chiodini alerta para a importância da comunidade

jaraguaense participar do debate, lembrando que o ginásio
foi inaugurado em março de 1977, sendo o primeiro palco
esportivo e multiuso do município. "Queremos, com a

audiência, democratizar e socializar esta discussão. É uma

forma mais coerente de pensar e agir. Vamos junto com

a população de nossa cidade tomar a decisão acertada",
enfatiza Chiodini. Do outro lado, Ivo Konell afirma que o

ginásio não tem mais condições de uso.

Cidadão Fiscalizador
presidente da Câmara de Guaramirim,
Osni Fortunati (DEM), (centro) assina
emenda que altera á-Lei Orgâníca e es

tipula um repasse mínimo de 3%, dos
25% do. orçamento destinados à Educação, aos

Programas de Educação Especial direcionados
aos portadores de deficiência. Ao lado direito, o

autor da proposta, Gilberto Iunkes (PPS). O or

çamento do município para _

o próximo ano está
, pn�vistQ em R$ 84 pülhões, sendo R$ 21,7 milhões'

para a Educação, o que vai representar em torno
de R$ 54 mil mensais para a Apae.

A Câmara de Guaramirim promove hoje a entrega do "Título
de Cidadão Fiscalizador" para as cinco pessoas que tiveram
maior frequência nas sessões deste ano. Os agraciados são:

Jorge Luis Chaves, Pedro Martins, Vitor Jung, Ivo Ruediger e

Venério da Cunha.

Se do �mpo
Na sessão de terça- feira, a Câmara autorizou a

Prefeitura a firmar convênio com o Ministério dos

Esportes para que o Programa Segundo Tempo,
chamado de PEC, volte a atender os estudantes da
cidade com atividades esportivas. Serão investidos

R$ 2,3 milhões no programa, sendo R$ 2,04 milhões
do governo federal e R$ 352 mil de contrapartida do

município, divididos entre 50 núcleos com previsão
de atender 5 mil al1UlOS da rede pública Para os

vereadores da oposição, o fato do Ministério renovar o

contrato com a Prefeitura, mesmo que com intervalo
de três anos, colocapor água abaixo a acusação feita

por Ivo KoneU de que Jean Leutprecht (PC do B,) não
teriaprestado conta do programa quando entregou o

comando da Fundação de Esportes, no final de 2008.

Pela rede
"Audiência pública sobre o ginásio Arthur

Müller, proposta pelo deputado Chiodini.
Vamos mostrar nossa indignação com a ideia
de demolição", frase publicada no Facebook
do vereador Jean Leutprecht ontem.

Projeto verde
o vereador Amarildo Sarti (PV) entregou ao

setor jurídico da Câmara esta semana um

esboço de projeto que pretende instituir uma

espécie de benefício pago em dinheiro aos

agricultores que reservarem uma parte da
sua propriedade à preservação. Começará a

ser tabelado em hectare progressivamente.
Segundo ele, é uma proposta inovadora,
que ajudará a colocar Iaraguá do Sul como

referência no setor.

Mesa Diretora
o vereadorAdernarWinter (PSDB)
pode ser o fiel da balança na

eleição da presidência da Câmara.
Pelas contas feitas nos bastidores,
Adernar Possamai (DEM) pode
alcançar cinco votos, contra cinco
de Francisco Alves (PT), ficando
nas mãos do tucano a decisão.
Isso se o acordo entre o G8 for
realmente quebrado.
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ONODASCAL
Calçadas irregulares, fora das normas ou a inexistência dos

passeios para os pedestres são um problema em Jaraguá

JARAGUÁ DO SUL .

D.AIANA CONSTANTINO

,,_

Há cinco leis municipais que
regulamentam a constru

ção de calçadas em Jaraguá do
Sul. A sexta, de autoria do verea

dor Afonso Piazera (PR), espera a

sanção da prefeita Cecília Konell.
Teoricamente a finalidade delas
é melhorar e oferecer mobilida
de urbana ao município. Porém,
as brechas contidas na redação
jurídica das legislações permi
tem a anulação das multas e dá
outras facilidades para quem
foge do dever de executar os pas
seios em frente de residências e

estabelecimentos comerciais.

Preocupado com o amontoa

do de designações jurídicas sem

efetividade na prática, o fiscal
de Posturas da Prefeitura, Carlos

Piske, que trabalha desde o final
da década de 1980 com questões
urbanas do município, apresen
ta proposta que corrige e englo
ba as leis existentes e acrescenta

'novas exigências em único pro
jeto. O piloto será apresentado.
para o setor jurídico da Prefeitu
ra e servirá como sugestão para o

Executivo encaminhar à Câmara
de Vereadores. "Será uma lei ba
seada na experiência dos fiscais

que lidam diariamente com es

ses problemas", enfatiza.
Criada em 1973, a lei 470 é a

primeira que versa sobre as cal

çadas e torna obrigatória a cons

trução delas no prazo de 180 dias
contados a partir da data do avi

so expedido pela Prefeitura aos

moradores. É essa mesma legis
lação que prevê a aplicação de
multa de um a dez salários mí

nimos para quem não respeitar
as exigências. De acordo com

Piske, a penalidade financeira
deveria ser o meio mais eficaz

para obrigar a população a cons

truir as calçadas.
No entanto, há falha jurídi

ca que permite os munícipes
multados recorrerem judicial
mente, com poder de suspen
der a autuação dos fiscais. "A

Estou elaborando um

projeto piloto de uma

lei que será baseada na

experiência dos fiscais que
lidam diariamente com

problemas urbanos.

EDUARDO MONTECINO

Carlos PisI�e,
fiscal de PosIw:as

------,�,----_.- CI·"lolal·x·a-_......... , .....,'�-,_ ..........,._......... '''''�....... v

I 'II 'III. Calçadão
'.'M ._ Calçada

lei não define o que é multa .cm

grau mínimo, médio e máximo, .1;--
'

o que dificulta, pois somente

depois de aplicada em seu grau
máximo e não cumprida a de

terminação de fazer, refazer ou

consertar as calçadas, é que a

Prefeitura vai fazer o passeio
por conta própria e cobrar do

munícipe com acréscimo de
20% sobre o valor", destaca.

O correto, segundo Piske, é
cobrar multas em UPM (Unidade
Padrão Municipal), que hoje soma

R$144, 20, e não em salários míni
mos. liA multa deveria ser cobrada
diariamente e ser acumulativa,
com regra para reincidência no

período de dois anos, podendo
ser dobrado o valor. Além disso,
o ideal seria tornar obrigatória
a apresentação do projeto da

calçada junto com o projeto ar

quitetônico dos prédios na Pre

feitura. O que funcionaria como

uma ação preventiva e garantiria
a construção da calçada correta

mente no futuro", ressalta.
Mas em função de mais um

equívoco na lei, a alternativa
mais usada pelos fiscais em ca

sos da não construção das calça
das é a duplicação da alíquota do
IPTU. Contudo, a lei OI, de 1993,
que versa sobre a penalidade por
meio do imposto também apre
senta erros na redação jurídica.
Piske explica que a regra se aplica

/

Hospital São José

R. Barão do Rio Branco

OIIESTÕES 11RBANAS

ExisIênda de calçadas regulaa'es garanteJn
mobUidade e segurança à população

apenas para os locais onde hou
ver guias ou meio-fio que não

possuam muro e passeio. Por

tanto, a lei vale somente para os

moradores que não tiverem os

dois ítens mencionados acima,
impedindo os fiscais de mul-

tarem as pessoas que tiverem

seus imóveis com muro, mas

sem calçada.
A lei 4961/2003 prevê a cria

ção da Comissão Permanen

te de Calçadas. Porém, nunca

funcionou. Confira na página

ao lado, o quadro com as leis e

suas supostas falhas, apontadas
pelo setor de fiscalização da Se
cretaria de Planejamento Urba
no da Prefeítura. Das cinco leis
existentes, apenas uma é indi
cada como correta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Para colher frutos mais tarde
De 2009 para cá, as ações do go

verno de Cecília Konell para ofere
cer e melhorar a mobilidade urbana
no município se resume à criação
de uma lei que obriga os donos dos
novos loteamentos a construírem as

calçadas para conseguirem a aprova
ção do projeto na Prefeitura. Para o

secretário de Planejamento Urbano
da Prefeitura, Aristides Panstein, essa

é uma alternativa que trará resulta
dos futuramente.

Enquanto isso, os fiscais conti
nuam trabalhando em cima das leis
existentes. E agora, segundo Pans

tein, uma nova legislação deve inte

grar o conjunto de regras existentes.

"O vereador Afonso Piazera sugeriu a

criação da lei a pedido da secretaria",
informa.

Alei 311/2011 versa sobre a obri

gatoriedade de calçadas para donos
de estabelecimentos comerciais

obterem alvará de funcionamento

e permanência no local mediante
a construção da calçada. Segundo
Panstein, "essa é mais uma maneira
de forçar a construção das calçadas
no município".

Outra medida. A partir do ano

que vem, a secretaria deve começar
a exigir dos arquitetos e engenheiros
a projeção das calçadas junto com

o projeto arquitetônico de casas ou

prédios para retirarem a liberação do
Habite-se junto à Prefeitura.

EDUARDO MONTECINO

alçada Legal
Panstein critica o Projeto Calçada Legal.
Para o secretário, é preciso pesar o bolso
da população para haver conscientização
acerca da importância da construção dos

passeios. Conforme ele, campanha não

traz resultado na prática. "Aposto que
as pessoas do projeto não têm calçadas
regulares em frente de suas casas", alfineta
o secretário. Um grupo de arquitetos
coordena o projeto na cidade .

Secretário a6nna que lei do Executivo vai

garantir calçadas em novos loteamentos

.............................................................................................................................

Joinville dá O exemplo
Em Joinville, a Prefeitura vai pesar o bolso dos
moradores que ainda não construíram as calçadas de
acordo com a lei. Os donos de imóveis podem pagar
mais caro o IPTU que vai chegar até 31 de outubro.

Quem mora em rua pavimentada e ainda não possui
calçada padronizada tem, então, menos de dois meses

para concluir a regularização junto à Companhia de
Desenvolvimento e Urbanização de Joinville e evitar a

cobrança de alíquota de 2% do IPTU de 2012 .

Crítica do presidente
o vereador Jaime Negherbon (PMDB) citou prédios
públicos que não dispõem de passeio. "Se eu tivesse

que votar seria favorável, mas gostaria que o poder
público fizesse a sua parte. Na pista olímpica não há

calçadas, a Arena não tem calçada, e assim muitos

patrimônios públicos", observou o presidente da.
Câmara, no dia da votação da lei de autoria do
vereador Afonso Piazera.

............................. �
........................••.........•..........••....••....••..........•..............•.•..•••..

Fazendo a coisa certa
O primeiro passo é solicitar a licen-�

ça junto à Prefeitura de Iaraguá do Sul,
no valor de R$ 5,70. A partir de então,
os fiscais de Posturas darão todo o su

porte e encaminhamentos necessários

para executar os serviços. É preciso ter

atenção na hora de contratar o profis
sional para erguer o passeio, pois ele
deve seguir as normas técnicas exigi
das na lei 1184/1988.

Cabe lembrar que a construção
das calçadas é um dever dos mora

. dores. Além de ser obrigação, é preci
so que a população esteja conscien-

te sobre a importância dos passeios
para os pedestres, principalmente
para os portadores de deficiência

física, idosos e gestantes. Na sema

na passada, o secretário de Admi

nistração' Ivo Konell, tropeçou em

uma calçada com desnível. A prefeita
Cecília Konell se pronunciou-na im

prensa local e disse que irá dar uma

atenção especial ao assunto.

Em média 170 processos novos

de construção passam todo mês pela
Prefeitura. Os projetos com erros

chegam a 240 mensalmente. Dentro

dessa realidade, das novas constru

ções' calcula-se mil construções de

calçadas por ano. Contudo, em 2010,
apenas 13 moradores pediram licen

ça para construírem os passeios. Ou

seja, apenas esses moradores recebe
ram orientação dos fiscais para exe

cutar os passeios de maneira correta.

uÉ humanamente impossível os

fiscais notificarem os moradores sem

calçadas um por um. Por isso, o ide
al é aplicar a notificação por meio de
edital público. Mas isso ainda não

acontece", diz Carlos Piske.

POUCO E:FICIEN�rES

Possíveis brechas
e falhas nas leis
ppontfAdas l�s liscais

Torna obrigatória a construção de muros

e passeios no prazo de 180 dias contados
da data do aviso expedido pela Prefeitura.

Contudo, a cobraqç multa de um a dez

• Lei 182/1988
Foi criada para solicitar o cumprimento do

texto jurídico anterior ei 470/1973 ..
,_" ,! I ,-. i ,

if.','

• Lei 1184/1988
Institui Código de Obras do Município e versa

sobre características técnicas da calçada.
Redação válida e correta:
- Oferece detalhes técnicos da construção
correta de passeios, e,qFp.o largura das
entradas esaídas dos passeios para os

veículos.
- Informa o grau de inclinação das calçadas
para que a água escorra para a sarjeta sem

prejudicar portadores com deficiência física.
- Obriga deixar um espaço de cinco metros

sem rebaixamento de g�ia para se'gu�?nça
d�rpedestre e preserva'.�ll;la,vaga de
estacionamento público..
-Determína que os acessos de veículos estejam
seis metros afastados do raio de esquina para
evitar acidentes, e estabelece altura do meio fio

0,15m de altura.

permanência no local mediante.a construção
da calçada.
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ALEX SANDRO,

_ ___.,,__

José Augusto
Caglioni

t 'ri
'uventas
de 1976

Em pé: Zecão,
Gerson,

Pimentel,
Chicão,

Bebeco e Ciso.
- Agachados:

Moacir, Vargas,
Adi, Nilo e

lUdinho .

redacao@ocorreiodopovo.com.br

C·nhecido como a Voz, Frank Sinatra seduziu gerações com seu charme e seu estilo

de cantar. No futebol em muitas ocasiões o jogador sacrifica seu brilho pessoal pela
organização solidária. Mas, as defesasficaram tão organizadas que só podem ser vencidas

pela iniciativa individual. Assim, cada jogador de ataque transforma-se em artista obrigado
a decidir instantaneamente, com seu brilho e arsenal técnico. É o diferencial entre um gênio e

um jogador comum. Aldinho era uma seta incisiva, infiltrava-se nas defesas compactas com

velocidade plena, raça, dribles simples e sem atalhos efinalizações certeiras. Se Frank Sinatra foi
denominado de a Voz, éjusto designarAldinho de: a Velocidade. Foi o primeiro e único 'Jogador
defutebol"de nossa região a correr 1 DOm rasos em menos de 11 segundos: 10seg. 09 décimos.

f'

.........,.1
A velocidade

Família e estudos
Aldo Roncaglio, conhecido por Aldinho, nasceu em Pomerode no dia 21 de agosto de 1946.

.

É filho de Braz Roncaglio e Iricina Pinto H. Roncaglio. Aldinho é casado com a jaraguaense
Leni Maria Schmitz, tem quatro filhos: Rafael, Juliana, Andréia e Adriana; um neto;
Andrei. Iniciou os estudos na Escola Estadual João Widemann, em Blumenau. Lembra-se

da primeira professora, Dona Eliane e dos coleguinhas de aula, Arão e Álvaro. Cursou o

ensino médio no Colégio Divina Providência de Jaraguá do Sul.

FOTOS ACERVO PESSOAL

Trabalho
Aldinho formou-se Técnico

tecelão, e o seu primeiro
emprego foi na Tecelagem
Teka em Blumenau. Em nossa

Iaraguá trabalhou nas empresas
Metalúrgica Erwino Menegotti,
Fazendeiro Automóveis,
Kohlbach SA., Marisol S.A.
Atualmente é funcionário da

empresa Etima Etíquetas Ltda.

Baependi
Campeão da Taça
dos Municípios-

1973
Em pé: 'uquinha,

Bugrinho,
Zigomar, Tati,

Rabão e Renato. -

Ilgachct.dos: llrno

Valle, Gastão, Zé

Otávio, Maíca e

lUdinho

o grande Juventus
Entre 1976 a 1980, o Iuventus viveu os seus melhores dias. Com
os reforços vindos do Baependi e com algumas contratações de

peso: Vargas, Tato, Moacir, Nilo, Pimentel, Chicão e Gerson. O

Moleque Travesso tomou-se um dos principais times de Santa
Catarina. Único a vencer o poderoso JEC (Joinville Esporte
Clube), na Cidade dos Príncipes. Aldinho viveu neste penado
uma grande fase da sua carreira futebolística. Em 1980 foi a vez

de o Iuventus pedir licença junto à Federação Catarinense de
Futebol e Aldinho passou a jogar pelo Estrela de Nereu Ramos e

permaneceu no time dos italianos até encerrar a carreira atlética.

'NO MUNDO DOS ESPOm'ES
os 12 anos, Aldinho in

gressou no Santos FC,
time amador de Blume

au, famoso por formar
talentos para os principais times
da região. Aos 18 anos, ele assinou
seu' primeiro contrato de jogador
profissional com o XV de Outubro,
da cidade de Indaial. Ele brilhou in

tensamente e o time de Indaíal, que
era dirigido pelri técnico Vasconce-

los, conquistou o tetracampeonato
da Liga Blumenauense de Futebol.
Aldinho tornou-se o artilheiro e a

.

principal estrela do esquadrão Mul

ti-campeão. Despertou o interesse
dos grandes times de Santa Catari

na.Disputou o Campeonato Esta
dual de 1970 pelo Tupy de Gaspar e

em 1971 pelo Paissandu de Brusque.
Neste mesmo ano, foi contratado

pelo Baependí,

o Esquadrão Azurra
O Baependi, entre os anos de 1971 a 1975, sob o comando do técnico Paraguaçu,
formou um verdadeiro esquadrão classe "X', com os goleiros: Dalbérgio, Renato e

Zecão; laterais e zaga: Zigomar, Alceu Pacífico, Tati, Rubão, Carlinhos, Pamplona
e Elmo Lenzi; meio-campo: Serginho Sabel, Iuquinha, Bugrinho, Maíca, Iorgínho
e Gastão; Atacantes: Arno Valle, Zé Otávio, Adi, Edi, Emílio, Aldinho, Jair, Alceu

Simas e Sabiá. No dia 13 de dezembro de 1973, o Baependi conquistou a Taça
dos Municípios ao bater o arquirrival Iuventus pelo placar de 3xO. Gols anotados

por Arno Valle, Aldinho e Zé Otávio. Ao final de 1975, foi estabelecida uma nova

ordem econômica e o Baependi fechou as portas para o futebol profissional. Os

seus principais jogadores migraram para o Juventus: Aldinho, Iuquinha, Arno

Valle, Maíca, Serginho, Dalbérgio, Zecão, Adi e Emílio.

Atletismo
Durante um bom tempo, fui preparador
físico do Baependi. Impressionado com

a estupenda velocidade do joga�or
Aldinho, convidei-o a integrar-se ao

nosso atletismo. E, ele veio! Conquistou
a medalha de õuro nos Jogos Abertos

Regionais (1974) na prova de 100m

rasos; prata em 200m rasos e nos

revezamentos 4x400m e 4x1DOm.

Disputou os Jogos Abertos de Santa

Catarina representando Jaraguá do Sul,
em 1974, na cidade de Criciúma.

Futsal
Aldinho foi um ala/pivô arrebatador:

canhoto, dribles incisivos, veloz nos

deslocamentos, perfeito nas tabelas,
clarividente nos chutes a gol. Disputou
os campeonatos da Liga Jaraguaense e

os Jogos do Sesi, defendendo as equipes
Breithaupt, Kohlbach, Menegotti e

Marisol. Por esta última foi campeão
regional e vice-campeão estadual.

Integrou a seleção jaraguaense de futsal
nos Jogos Abertos de Santa Catarina, em

1976, na cidade de Tubarão.

Fica aqui
A homenagem dos desportistas do Norte Catarinense, a vocêAldinho, do tempo
em que nos gramados, pistas de atletismo e ginásios de esportes te deslocavas

como o próprio vento, ultrapassando os adversários �m busca da vitória. O

retrato daVelocidade!
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No palco;
pequenos
e grandes
vencedores
Orquestraformada, essencialmente,
por crianças se apresenta, nesta

quinta-feira, no teatro da Scar

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

prender a dominar
as cordas de um vio

lino, de uma viola
ou de um violon
cela pode até pare
er algo fácil. Mas,

além de não o ser, a tarefa de
tocar um instrumento musical
tende a exigir concentração e

maturidade, coisas que, geral
mente, não estão associadas à
infância.

No caso de um grupo es

pecífico, porém, ambos se es

cancaram no dia a dia. E é toda
essa surpreendente união que a

Orquestra de Cordas Pequenos
Vencedores vai mostrar à plateia
do Centro Cultural da Scar, hoje,
a partir das 20h. Formado por
crianças, adolescentes e alguns
poucos adultos, o grupo de ape
nas um ano de existência, sobe,
pela primeira vez, ao palco do

principal teatro da cidade.
Conforme um dos coorde

nadores, Dilomar Cavalheiro, a

estreia desta quinta-feira conta

rá com um repertório eclético.
Os instrumentistas devem tocar

obras de estudo, populares, cris
tãs e também do folclore euro

peu. Para completar a noite, eles

reservam momentos de pura in

teração com o público. No entan

to, ainda reservados aos ensaios
e guardados em segredo.

Depois de o maestro autorizar

que os músicos emanem as pri
meiras notas pelo teatro, os espec
tadores vão conhecer o resultado
de muita dedicação. Segundo Ca

valheiro, a união teve como ponto
de partida um acontecimento: o

Femusc. O festival, que acontece

anualmente em Jaraguá do Sul e

tem uma versão infantil chama
da de Femuskinho, serviu para as

crianças terem contato com os

instrumentos e se apaixonar pela
arte de tocá-los. -"No início, o ob

jetivo era a integração", conta o

coordenador. Entretanto, os ensi
namentos transformaram o grupo'
em orquestra. USamos filhotes do

evento", completa.
Com cerca de 35 pessoas, a

novata Pequenos Vencedores

chegou a tocar para um público
de mais de mil pessoas após so

mente quatro meses de ensaios.

Agora, é a vez da Scar, O concerto

desta quinta-feira acontece no

Pequeno Teatro e oferece acesso

gratuito. Os ingressos são distri
buídos no local, por isso, é preci
so chegar com certa antecedên
cia à apresentação, que integra o

roteiro do projeto Palco Livre.

DIVULGAÇÃO/ ORQUESTRA DE CORDAS PEQUENOS VENCEDORES

ORQUESTRA
Os músicos da Pequenos VencecIores se juntaram faz só wn ano. A maioria deles

conheceu os iIIsIrumentos de contas durante a versão infantil do Femusc

Na escola
Paralelamente à apresentação na Scar, a orquestra

também tem feito concertos didáticos em escolas. O

primeiro aconteceu na última segunda-feira, no colé

gio Waldemar Schmitz. O segundo está agendado para
amanhã, na Anna Tõwe Nagel, e os demais se' repetem
em sete de outubro, na Santo Estevão, no dia dez, na

Machado de Assis, e em 26, na Guilherme Hanemann.

promoção
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
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HORIZONTAIS
1. (Gír.) Bater um fio
2. O nome do ator norte-americano Alda, de "Mash"

/ Que pronuncia com hesitação e sem clareza de
sons

3. Peça onde se encaixam as balas das armas auto-
máticas / Documento Único de Transferência

4. Apoiado
5. Aquele que atinge o alvo
6. Tristeza, dor / (Lagoa dos) A maior laguna do Bra

sil, localizada no estado do Rio Grande do Sul
7. Estar muito quente
8. Reduzir a pequenos pedaços / Sigla de um dos

estados da região Centro-Oeste do Brasil
9. Relativo ao país africano cuja capital é Dacar
10. Ajustado adequadamente
11. Antiga embarcação de forma arredondada / Ra

dicai químico formado por um átomo de carbono
e três de hidrogênio

12. Tornar-se herdeiro / Recipiente de madeira do
vinhateiro

13. Festejar um acontecimento.

VERTICAIS i3
1. Enganado, iludido / Serviço Nacional de Aprendi-

zagem Comercial
2. índice / Emplumado
3. Caso, episódio / Uma ave que não sabe voar

4. Atrasar ou interromper o movimento, a ação de / A
marcha cestínaoa a levar o veiculo para trás

5. Pousada para viajantes
6. O meio do ... fogo / Neto em quarto grau
7. Um atleta que treina em piscinas / SOltar"(o cão)

a sua voz

8. Cidade do estado de São Paulo, próxima a Bauru

/ Cidade santa dos muçulmanos, túmulo de Mao
" mé e dos primeiros califas

9. O mecanismo que sustenta o helicóptero no ar /
Devastar.
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PREVISÃO DO tEMPO

�empo continua
.

estável em se
o sol vai brilhar em todas as

regiões de Santa Catarina,
nesta quinta-feira. O tempo
estável deixa também as

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 14°C

MÁX: 24°C

SEXTA

MíN: 15°C

MÁX: 19°C

'SÁBADO
MíN: 18°C

MÁX: 27°C

DOMINGO

MíN: 19°C

MÁX: 24°C

DIVIRTA-SE

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 .

Fre
chuva
Na sexta-feira, o tempo deve mudar no

Estado. Há aumento da nebulosidade
e pancadas isoladas de chuva com

trovoadas entre a tarde e a noite por
causa da passagem de uma frente
fria pelo litoral. As temperaturas
permanecem elevadas e os ventos

são de nordeste a sudeste.

Ensolarado Instável

de semana

em éu encoberto
No sábado, o tempo ainda segue
instável. O céu continua encoberto com

chuva, trovoada e risco de temporal.
Além da frente fria, de passagem pelo
Estado, há ainda a ocorrência de um

jato subtropical, ou seja, de ventos

fortes nos altos níveis da atmosfera.
As temperaturas são estáveis.

@
SE VOCÊ VAI PARA�••

JOSÉ BOITEUX
A quinta-feira será

ensolarada e sem previsão
de chuva para a cidade.

Hoje, os termômetros

registram temperaturas
que vão de 12"C a 22DC.

CRESCENTE 4/9

CHEIA 12/9

20/9

Parcialmente
Nublado

NOVA 27/9

Nublado Trovoada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OUTUBRO
ROSA
A presidente Rozanda Balestrin,
da Rede Feminina de Combate
ao Câncer; anuncia a abertura
da campanha Outubro Rosa,
para este sábado, às 18h30.
A campanha Outubro Rosa é
um movimento internacional

que tem como objetivo a

conscientização sobre a

importância da detecção
precoce do câncer de mama.

Em jaraguá do Sul, a Rede
Feminina realizará diversas

ações junto à comunidade que
poderão ser conferidas no

blog da campanha:
www.outubrorosanarede.

blogspot.com.

ERIC DE LIMAIDIVULGAÇÃO

AFTER
ROUR

Novidades
da estação
A Lua di Pano convida para

coquetel de lançamento da

coleção Primavera/Verão

2012, nesta quinta-feira, das
16 às 20h. A loja fica na rua

Roberto Ziemann, 2408.

Corpo em

movimento'
Está programada para os dias
26 a 31 de outubro mais uma

edição do Jaraguá em Dança.
No dia 18, haverá o lançamento
no Centro Cultural da Scar,
com uma programação que
inclui a abertura da exposição
I'A bailarina mais popular do

Brasil", contando a trajetória
de Ana Botafogo. O Jaraguá
em Dança vai reunir 42 grupos
participantes durante seis
dias de intensa programação,
somando 61 coreógrafos
envolvidos, 182 apresentações
e 1,8 mil bailarinos.
A iniciativa é da

Fundação
Cultural.

1"1', ... IJ J ri I

PROGRAME-SE!

DIA29
LICOBAR

Muito rock e blues com a banda

Camaleão Robô. Mulheres entrando

até 22h ganham uma caipirinha.

LONDONPUB
Hip hop session with Flash e mais

Felipe Adriano. Ingressos na hora a

R$10 elas e R$15 eles.

CENTRO CULTURAL
DASCAR

• Projeto Palco Livre apresenta show
"Nosso primeiro concerto na Scar"

da Orquestra Pequenos Vencedores,
às 20 horas, com entrada gratuita. A

orquestra é formada por integrantes do
Coral Pequenos Vencedores e alguns

adolescentes e jovens ex-integrantes do

projeto, além de pais e mães, totalizando

41 pessoas com idades entre quatro e 40

anos, tocando instrumentos de cordas.

O grupo surgiu depois da participação
da maioria dos integrantes do projeto

Pequenos Vencedores nas edições 2009

e 2010 do Femuskinho, colônia de férias
musical realizada durante o Festival.

A idealização é de Dilomar e Naara

Cavalheiro. Hoje, a orquestra conta com

equipe de profissionais atuando no

ensino e preparação.

• Também às 20 horas, abertura do 2°

Festival Teatro Vivo de Jaraguá do Sul
com a comédia "Pois é, vizinha'; com a

atriz Deborah Finocchiaro. Com iniciativa

do Gats - Grupo de Teatro e Sesc, apoio
da Scar e outras entidades, o evento

reúne vários espetáculos abertos à

comunidade em geral. Informações:
3275-2309 e 3275-2477. Confira a

programação no site

http://festivalteatrovivo.word press.com.

DIA30
LICOBAR

Balada com o DJ curitibano Junior

Mackenzie, residente Danghai Club.

Couvert artístico: R$ 15 masculino e R$ 10

feminino, mas elas entram free até 23h.

ZUM SCHLAUCH
Fuel Eventos promove show com

Fernando Lima (sertanejo universitário) e

DJ Bibbe Andreatta (residente), às 22h.

Reservas pelo telefone 3376-4822 ou

contato@fueleventos.com.br.
Ingressos apenas na hora.

UNTAN LOUNGE
Festival de Sushi e Double

Chope das 19 às 21 h.

ESPAÇO DO OCA
Show com as bandas Audox e Estado

Deplorável, revelações do Cóncurso de
Bandas. Ingresso a R$ 5.lnício às 23 horas.

, . '" C()N;T:N�S � OlJTAAS OPÇÕES
loNooN • 3055-0065. BIERHAUS • 3275-4866.' .

SACRAMEN1lJM PUB· 3370--1727. ARRIBA· 3371-1160.
MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058.

i ESPAÇO DOCQ. 337Q--9160. ZUM SCHLAUCH '3376-4822..
'UCO BAR· 3054-0895. KANTANt.OUNGE. 3311158'4.' I!

ENOTECA DECANTER· 3370-0220. MOVlNG UP· 8856-8389.
SevEN CHOPERIA • 9951-4497. MR. BEEF • 3275-2230.

CACHAÇARIAÁGUA DOCE ·3371-8942.
· FIJEl EVEN!"OS ·lt;í33-0083. PATUÁ MUSIC • 30,SlH)800.

VIA TWITTER'
·

Preciso tomar uma

. decisão... Sei o que é certo
·

é sei o que quero fazer.
O problema é que uma

opção exclui a outra!

�...

�

@Oesabaphos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.lmoveiscapit.al.net

473370.2900
Coraguá Auto Elite

A escolha perfeita Moa Gonçalves

Pedalada
Famosa
T Jái rolar, no dia quatro de dezembro,
V com saída do estacionamento da Scàr,

a 3a Pedalada Famosa. Um passeio ci

clístico de integração, lazer e valorização
à saúde. Após o tour, serão distribuídas
no local mil mudas de plantas frutíferas
e haverá sorteio de vários brindes. Agen
dem. A promoção é da Revista Nossa e Ca

pital Imóveis. Mais informações no e-mail

moagoncalves@netuno.com.br.

Mime
Apresentadora Hellen Ganzarolli comandou
o sorteio de um Mini Cooper da promoção
"Sonho de Consumo" Postos Mime,
realizado durante a 4a Convenção Mime,
no auditório do Hotel Infinity Blue, em

Balneário Camboriú, no último dia 24.

O ganhador do Mini Cooper foi Antonio

Celestino da Silva, de São José, Se. Ele
abasteceu no posto Brothers, bandeirado
Mime. Antônio Celestino foi comunicado

pela própria Hellen após o sorteio. O vídeo

já está disponível no Youtube.

Pense nisso
"Felicidade é coisa que não tem nome. É
silêncio que perpassa os dias tornando
os mais belos e falantes. Felicidade
é carinho de mãe em situação de

desespero. É olhar de amigo em horas de
abandono. É fala calmante em instantes

de desconsolo. Felicidade é palavra
pouca que diz muito. É frase dita na hora

certa e que vale por livros inteiros".

Scondidinho
Com a chegada da primavera e o

maravilhoso sol de fim de tarde, o astral
do Scondidinho, um dos lugares mais

mocosados da urbe sorriso, começou a

ficar altíssimo. Gente de todas as tribos
movimentando o happy hour com um

delicioso chope gelado, petisco e muita
conversa fora. Bom demais!

. Av. Mal. Deodoro da Fonseca
'819 - centro - Jaraguá do Sul

r. "h
.d1,"

MIME A modelo ReBen GanzaroW, garota
propaganda do Grupo Mime, durante

o sorteio do Mine Cooper, dia 24,
em São José.SC

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

3371 ..1788 garclaQsegurosgarcla.com.br

Quem diria...

Com o cachê patrocinado pelo banco

Santander, Lula fará palestra, hoje, para
um grupo de executivos no Museu de
História Natural, em Londres.

Suspeito
Recebi um e-mail de
um morador da Rua João
Ianuárío Ayroso pedindo para
que. eu divulgasse - que um homem,
aparentando 4b anos, em uma moto

azul, fica rondando o local nos horários
em que os moradores saem ou voltam
do trabalho - ou seja, às 6h, 12h e 18h.

NOITE ALEMÃ O casal Moacir

e Rosângela Schmit.z, da

Lecimar, na 25a Noite Alemã. 111 3311-8159

..-

cecornturhotel
ACORDE COM A MELHOR VISTA DE FLORIPA

moagoncalves@netuno.com.br

Não importa
que ell tenha
uma opinião

diferente
da do outro.

Mas, sim,
que o outro

venha a

encontrar o

certo a partir
de si mesmo,
se eu ajudar

um pouco

para tal.

RudoU
"Stemer

OOONTOfut-

� 3055-0024

Kibe Loko Tá podendo
Pelo meu fio vermelho informam que a fazenda

adquirida por um político aqui da cidade vale

cerca de R$ 5 milhões. Ninharia! Por favor, um

copo bem gelado do chope Kõnigs Bier.

"Ucraniano morre

empanturrado após vencer

competição de ravioli. Se fosse

penne, seria crime passional."
MAURlCIO HERMANN

TECON1'EI
• Fala sério. Depois de
tanta coisa mirabolante,
agora, estamos sendo

atingidos por "tornados"!
Era só o quefaltava.
Natureza!

• Na sexta-feira, 'fio

Espaço do Oca, tem as

bandasAudox e Estado

Deplorável- revelações
do concurso de bandas

promovido pela casa.

• Muito concorrido o

coquetel de reinauguração
e de virada de coleção da

Upper Mann, ontem, no

'Shopping Breithaupt.

• Hoje à noite, na London
Pub, tem shoui com o

top DlFlash. Presença
também de Felipe
Adriano.

RAPPY ROUR No Restaurante Madalena, Maristela

Petrv, llraceli SUva e Maria Andreia Stanck

• O nome correto na

legenda dafoto de ontem

é:'Angela Franzner
Tavares e Prancielle

Vieira Bertoldi - e nãqAna
Bertoldi e Franciele Vieira.
Falha nossa!

• Meu twitter: @

c()luf1,adpmoa.cQm.br.

MAURlCIO HERMANN

BELA Bruna Bassani, nos

corredores das baladas modernas

Bandidagem
Alguns moradores da Rua Barão do Rio Branco, no

centro de Iaraguá, estão assustados com a onda de
assaltos no local. Quatro caminhões já se foram!

Werner
& Dália
Firme e forte está o

romance do casal

destaque de nossa

sociedade Dália e

Werner Albuquerque.
Eles estão sempre
apaixonados e de
bem com a vida.
Beleza amigos!

Sótop
A bonitona Ariane Kiein vai comandar o grupo
de gatas tops mais animado, no dia 11 de

.

outubro, na festa de aniversário, em Piçarras.

Reservas:

(48)21 07.8800
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CRÔNICA
,

ALEXANDRE PERGER,
JORNALISTA

QUEM É VOCÊ?
Pode parecer mentira quando contada, já que

muitas vezes se fala nesse tipo de história como

lição de moral ou algo do tipo. Mas juro que é verda

de, história verídica, tenho fonte confiável. Estamos
cansados de saber que todos nós somos guiados pela
aparência e não costumamos prezar pelo ser huma
no que há por trás daquilo que nos saltam aos olhos.
Pois bem, o que vou contar comprova isso.

Todos nós temos o sonho de comprar alguma coisa,
uma casa, um carro, uma televisão, enfim, qualquer um

desses utensílios. O sonho do Zé, como vou chamá-lo por
não saber seu nome, sempre quis comprarum automóvel

e, para isso, economizou durante anos para que um dia
tivesse dinheiro suficiente à tal aquisição. Até que um dia

chegou a hora do sonho virar realidade e o sujeito ter seu

carro tão sonhado. Munido de muitas notas de dinheiro,
Zé foi até uma concessionária com o único objetivo de
sair de lá com o possante, mesmo sem saber dirigir e saber
ler e escrever de forma precária.

Durante um bom tempo, Zé ficou dentro da loja
olhando os carros sem que ninguém lhe desse uns mi
nutos de atenção para que ele conseguisse enfim com

prar o carro. Depois de muito tempo, o gerente apareceu
para atender o homem. Não se sabe se para espantar o

freguês que invadia a loja vestido de chinelo e com rou

pas um tanto maltrapilhas. O mais importante é que Zé
foi atendido e teve a oportunidade de fazer o pedido
e comprar a máquina. É provável que os vendedores

que não quiseram atender o nosso amigo Zé tenham
ficado um tanto frustrados de terem perdido uma baita

f\,

venda, já que o carro

comprado é dos bons.

Arrependidos ou não,
o fato é que deixaram
de ganhar uma boa
comissão.

Certo tempo de

pois, já de posse do
carro, Zé aprendeu a

dirigir e fez a carteira
de motorista. Agora,
todo feliz, anda pelo
bairro onde mora a

frente do volante de

"Durante um bom

tempo, Zé ficou
dentro da loja

olhando os carros

sem que ninguém
lhe desse uns

minutos de

atenção".

seu carro, com ar de quem conquistou o mundo. Não vou

culpar os vendedores, afinal é normal confundir as pesso
as e não se dar de conta do verdadeiro potencial de cada
um. Pode até ser que Zé não tenha feito um investimento
tão bom assim, pois como diz a pessoa que me contou a

história, o carro do homem já não tem o mesmo valor de

pois dos primeiros metros percorridos. O certo é que para
a loja e para a fabricante, a aquisição de Zé foi muito im

portante, pois serve de exemplo e continua a alimentar o

sonho de muitos outros Zés.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Essa fofura de cachorro, que atende pelo nome de Téo, desapareceu no último
sábado por volta do meio-dia. Ele estava usando uma coleira azul. Os donos estão

desesperados por notícias do cão. Por isso, se você tiver visto o Téo, entre em contato

pelos telefones (47) 3371-8576, 9902-9441 ou 9973 4585. Se preferir, pode ainda

procurar pela chamada casa das carnes, no bairro Barra do Rio Cerro.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Teodora fica nervosa com a revelação de Wallace.

Guaracy repreende Dagmar e Quinzé. Griselda paga
parte da franquia do seguro do carro de Juan. Severi
no percebe o interesse de Vanessa em Renê. Paulo é
frio ao falar com Esther. Griselda termina a obra no Le

Velmont. Amália consegue fazer os cremes de dona
Zilá e se emociona. Renê se orgulha da organização
que Tereza Cristina fez para a festa. Teodora diz que
Wallace precisa vencer a luta, para eles não falirem.

• MORDE & ASSOPRA
Doutor Tadeu afirma que Rafael está curado e

ícaro comemora. Naomi tem alucinações novamente

e ícaro acredita que ela precisa ser internada. Abner

pressiona Élcio a se casar com Raquel por causa da

gravidez e ele aceita. Júlia conta a Abner que encon

trou uma pista dos pais. Cleonice avisa a Salomé que
vai mantê-Ia como empregada após se casar com

Eliseu. Amanda ameaça ir embora com Rafael e beija
ícaro. Júlia se encontra com o representante da funda

ção que a patrocina e pergunta sobre os pais.

• A VIDA DA GENTE
Vitória explica a Eva que entrou em contato com

uma agência de adoção. Jonas se enfurece com o va

lor exigido pelos fiscais para abandonar a investiga
ção. Eva conta para as filhas a ideia de Vitória para que
a gravidez não atrapalhe a carreira da tenista. Marcos

repreende Vitória por não elogiar Sofia na natação e

as outras mães ficam encantadas com ele. Manuela

não consegue explicar para a avó por que a irmã terá

que viajar. Vitória faz uma coletiva informando que
Ana está com uma lesão grave e vai se tratar fora do

país. Rodrigo se assusta ao ver a coletiva na televisão
e tenta falar com Ana, mas Eva apaga a mensagem
dele sem que a filha veja. Rodrigo chega ao aeroporto
e grita por Ana, que paralisa ao vê-lo.

• VIDAS EM JOGO
Elton sai do carro e faz com que Divina, Francisco e

Severino fiquem indignados com o que veem. Ernesto se

identifica, brinca com Daniel e filma tudo. Ele grava um

recado para Severino e tenta sequestrar Daniel, mas Zé
vê e chama Carlos. Carlos conta a Severino que Ernesto

tentou sequestrar Daniel, mas que o comerciante acabou

fugindo. Carlos dá a Severino a fita que Ernesto gravou
e o aconselha a entregar para polícia. Carlos diz a Fran

cisco que irá proteger Rita e o sambista o acusa de ser o
'

autor da explosão no cantinho do Severino.

ANIVERSARIANTES
29/9

Ademar Gaedke
Adriana P. de Marco
Alexandre R. de Souza
Alisson K. de Souza

•

Alvaro R. Neto
Arlete Volz
Arnoldo Grutzmacher

Bernadete S. Tavares
Daniel Pominerening
Daniel Ramos

Diego R. dos Santos
Eduarda C. Dorn

Elisa M. Hoch
Emerson E. Kisner
Joice M. E. Alegre
Juceli N. Conzatti

lanara Petris

Lays G. Krause
Loécio Isidoro
Loribert Rahn
Luciano Viergutz
Marcia T. Pasqualli
Mateus Evangelista
Miguel Franzner
Otavio Junkes

Paulo V. Krueger
Sarah Roeder

Sergio Peron
Sidnei M. Candido
Sido Doering
Tatiana Karsten
Vaneide Andrade

COMÉDIA

Acusado por assaltar um banco
em Nova Iorque, Henry, um

pacato cobrador de pedágios,
é condenado injustamente.
Após cumprir pena, ele tem
um objetivo na vida: realizar
de verdade o crime que não
cometeu. O plano é simples:
infiltrar-se na produção de uma

peça que será exibida em um

teatro, cuja construção tem um

túnel que leva ao banco em

questão. Tudo parece perfeito
depois que o amigo de cadeia,
Max, decide ajudá-lo, mas

a bela atriz Julie, por quem
acaba se apaixonando, não

.

estava no planejado.

ROUPA NOVELAS 2

A banda Roupa Nova
atravessa os tempos como

um grupo musical consagrado
desenhando uma das carreiras
mais virtuosas e sólidas da
música popular brasileira.
É ainda o grupo com maior

predominância de canções
eleitas para as novelas

agravadas no país. Romantismo
absoluto, encantando

gerações de admiradores fieis e

arregimentando novos fãs a todo
instante. Ou seja, este novo CD é
mais um sucesso garantido.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

A SELVA LTDA.
E'E ME'E5MO SE'ENDO M5U

50B�INHO, E'ELe Deve 55�
T�ATAOO COMO I�UA I

GUSTAVO SANCHEZ
AH!FAZ
UMAS

A

o fenômeno que agrada todas as

gerações e inspira milhões de fãs tem

reunido a todos para curtir o Glee de
uma maneira completamente inédita:
em um documentário musical sobre a

turnê Glee Live! In Concert!, realizada

em 2011 nos Eslados Unidos. No pal
co, estão Dianna Agron, Lea Michele,
Chris Colfer, Cory Monteith, Darren

Criss, Chord Overstreet, Heather Mor

ris, Kevin McHale e Naya Rivera.

GLEE

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Premonição 5 - Leg (14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20)

• Cine Breithaupt 2
• Assalto ao banco central- Nac (19h e 21h)
• Cowboys e aliens - Leg (16h40)
• Planeta dos macacos - Dub (14h40)

• Cine Breithaupt 3
• Os Smurfs - Dub (13h50 e 15h50)
• Professora sem classe - Leg (19h40 e 21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Sem saída - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)

• Cine Garten 2
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15,

18h45 e 21 h20)

• Cine Garten 3
• Conan, o barbado - Leg (17h40 e 22h10)
• Os Smurfs - Dub (13h25 e 15h30)
• Planeta dos macacos - Leg (22h)

• Cine Garten 4
• Larry Crowne - o amor está de volta - Leg (17h e 19h1 O)
• Cowboys e aliens - Leg (21 h30)

• Cine Garten 5
• Missão madrinha de casamento - Leg (14h15, 16h45,

19h20 e 21 h50)

• Cine Garten 6
• Premonição 5 - Dub (13h15 e 15h20)
• Premonição 5 - Leg (17h30, 19h40 e 22h)

• Cine Mueller 1
• Fechado.

• Cine Mueller 2
• Conan, o bárbaro - Leg (17h20 e 22h)
• Cowboys e aliens - Leg (19h40)
• Os Smurfs - Dub (13h15 e 15h20)

• Cine Mueller 3
• Premonição 5 - Leg (13h45, 16h20, 19h e 21h30)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Premonição 5 - Dub (13h15 e 15h20)
• Premonição 5 - Leg (17h30, 19h40 e 21 h50)

• Cine Neumarkt 2
• Conan, o bárbaro - Leg (19h50 e 22h10)
• Os Smurfs - Dub (13h30, 15h40 e 17h50)

• Cine Neumarkt 3
• Sem saída - Leg (14h10, 16h30, 19h e 21h15)

• Cine Neumarkt 4
• Larry Crowne - Leg (16h45 e 19h15)
• Cowboys e aliens - Leg (21 h30)

• Cine Neumarkt 5
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21 h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Missão madrinha de casamento - Leg (14h20,

17h, 19h35 e 22h)

• Cine Norte Shopping 1
• Deu a louca na chapeuzinho - Dub (11 h) - só no sábado
• Premonição 5 - Dub (13h e 17h20)

/
• Premonição 5 - Leg (15h1 O, 19h20 e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 2
• Sem saída - Leg (14h1 O, 16h30, 18h40 e 21 h)

• Cine Norte Shopping 3
• Os Smurfs - Dub (13h30)
• Conan, o bárbar.o - Leg (15h45, 18h15 e 20h50)

• Cine Norte Shopping 4
• O homem do futuro - Nac (15h15 e 17h45)
• Planeta dos macacos - Dub (15h30, 20h e 22h20)

• Cine Norte Shopping 5
• Missão madrinha de casamento - Leg (15h45, 16h15,

18h55 e 21 h40)

• Cine Norte Shopping 6
• Larry Crowne - Leg (14h50, 17h e 19h05)
• Cowboys e aliens - Leg (21 h15)

• Cine Norte Shopping 7
• Manda-chuva - Dub (14h35 e 18h30)
• Glee - Dub (16h40)
• Lanterna Verde - Dub (20h25)

Abiz delende decisão
de quem quer abortar
Mãe de Pedro, de oito anos, fruto do
casamento com Floriano Peixoto, a atriz
Christine Fernandes diz ser a favor do aborto.
I'A_ mulher tem que ter muita certeza de que
quer mesmo essa missão da maternidade",
afirma. Ela está casada com Peixoto há dez

anos, cogita ter outro bebê em breve e é
só elogios ao marido. "É o cara mais gaiato
do mundo", resume.

e:
-

a

A atriz Sophie Charlotte, 22 anos, que
namora Malvino Salvador, de 35, não se

incomoda com a diferente de idade entre

ambos. "Temos tanto em comum que nem

percebemos a diferença de idade", disse. Os
dois se conheceram enquanto gravavam
a novela Caras & Bocas. Ao fim da trama,
descobriram que estavam apaixonados
e assumiram o romance. Atualmente,
contracenam como irmãos em Fina Estampa.

Dani W-mits e Marcos

Pasquim estão juntOS·
Fontes próximas ao ator Marcos Pasquim
confirmaram o namoro dele com a também
atriz Danielle Winits. A suspeita foi levantada
no começo deste mês quando eles chegaram
juntos ao aniversário do apresentador Luciano

Huck, Em abril,Wmits deu à luz Guy; fruto
do relacionamento com Jonatas Faro, de

quem se separou em março, após três meses

de casamento.

Fernanda loi quem
beijou Henri Castelli
Namorando Henri Castelli há três anos, a

atriz FernandaVasconcellos é uma mulher
decidida. Recentemente, ela contou que
tomou a iniciativa de beijar o ator pela
primeira vez. "Eu não tive medo da rejeição.
Nunca trabalho com a possibilidade de que
vou ser feliz para sempre", explica. Os dois
ficaram juntos durante a turnê de uma

peça na qual dividiam o palco.

HORÓSCOPO

Jogador Adriano
decide licar noivo
O jogador de futebol Adriano deu um

poderoso anel de noivado para a atual

namorada, a modelo e empresária Luana

Kisner, enquanto estavam hospedados
em um condomínio de luxo no Guarujá.
Amigos dele contaram que a moça já se

considera a nova Imperatriz. Enquanto
isso, no reality show A Fazenda, da Record,
a ex, Joana Machado, tem chorado ao

relembrar o romance com Adriano.

Gisele não toma

mais relrigerante
Conforme a top brasileira Gisele

Bündchen, um dos segredos do bem
estar e da beleza que ela esbanja por aí é
o costume de beber muita água. "Essa é a

coisa mais importante para o ser humano.
Não tomo refrigerante há sete anos.

Nenhuma gota! Só bebo água e água de
coco. Quando venho ao Brasil, quase acabo
com todos os cocos do país", confessou ela.

l'O1 ÁRIES .

•• Procure se dedicar a uma atividade que traga mais alegria ao

cotidiano. Compromisso e seriedade estarão em harmonia com

afeto e carinho. Não se arrisque em transações financeiras.

TOURO
Bom dia para trabalhar em equipe. Est: é uma fase em que
o progresso estará vinculado às parcerias que fizer. Sua vida
amorosa anda muito rotineira. Lute contra a desmotivação.

GÊMEOS
liiiI Terá êxito em tudo que envolva comércio, publicidade e

I!!!I deslocamentos. O setor afetivo vai bem. Um romance recente

pode ganhar ar de compromisso sério. Cuidado com situações
inesperadas.

_ CÂNCER
.

&:!:I Motivação é algo que não vai faltar para quem lida com o público ou

trabalha em equipe nesta quinta-feira. Na vida amorosa, tudo em

paz. Dedique-se a atividades mais prazerosas.

RI
LEÃO
Os acordos na área profissional serão favorecidos graças à
sua capacidade de comunicação. No setor sentimental, uma

proposta séria poderá ser consolidada. Trabalhe em equipe.

111
VIRGEM
Bom dia para captar ou descobrir as coisas antes dos outros,
graças à sua capacidade de percepção. A dois, você terá a

segurança que sempre desejou. Siga a intuição.

LIBRA
Quem trabalha por conta própria terá um dia vantajoso. O

romance ganha maior solidez. Aproveite para encantar quem
ama Não se envolva nos problemas financeiros dos outros.

ESCORPIÃO
Você terá facilidade para desempenhar adequadamente
cargos de chefia. A vida amorosa anda reprimida. Discrição é
a palavra de ordem agora. Evite bater de frente com pessoa
autoritária.

CAPRICÓRNIO
Aproveite para rever os amigos e aprofundar alguns laços de

afeto. Este é o momento oportuno de provar que as intenções
são de fato muito sérias. Dê mais importância ao amor.

SAGITÁRIO
Boa sorte com dinheiro inesperado, podendo até recuperar o que

julgava perdido. Um fato desagradável poderá tumultuar esta

tarde. O setor afetivo está bem-amparado. Faça parcerias.

AQUÁRIO
Assuntos que envolvam mistério, sigilo, pesquisa ou

planejamenlo serão favorecidos. A dois, a confiança e a lealdade
deverão surpreender você. Dica: aceite a ajuda dos colegas.

•
PEIXES
A vida profissional pode passar por algumas mudanças, devendo

se adaptar. Trace novos objetivos de vida. Há indícios'/de

indiferença a dois. Cuide melhor da espiritualidade.
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Pura
luxúria!
Conheça as suítes mais caras do
mercado hoteleiro de todo o mundo

Hospedar-se em um hotel é tudo de bom. Serservido, ter

conforto e sair sem se preocupar com a bagunça e a

arrumação são algumas das tentações que o mercado ho
teleiro reserva aos viajantes. Mas, em contrapartida, os gastos
também costumam equivaler à comodidade oferecida. Em

alguns locais, porém, o aconchego e a luxúria extrapolam os

limites comuns. Conheça, agora, as ofertas mais caras de hos

pedagem encontradas no mundo inteiro e se surpreenda.
HUGB BEFNER SKY VlLLA, -----_---"

THE PALMS LAS VEGAS

Feita sob medida pelo mítico criador da Playboy, a

Hugh Hefner SkyVilla, no hotel The Palms de Las

Vegas, tem tudo a ver com o estilo da revista. Uma
cama circular, urna piscina indoor com o logo do
famoso coelhinho e urn jacuzzi de vidro com vista
sobre a cidade do pecado são alguns dos detalhes
desta suíte. Ela tem mais de 800 metros quadrados e

que custa 35 mil dólares por noite.

ROYAL PENTHOUSE SUITE,
HOTEL PRESIDENT WILSON, GENEBRA

Essa é a suíte mais cara do mundo. Com 12 quartos e urn excelente

serviço, custa nada menos do que 65 mil dólares por noite e

ocupa o último andar inteiro do hotel. Mesa de bilhar, biblioteca
e academia são alguns dos destaques desse quarto com vistas

panorâmicas sobre o lago Genebra e o Mont Blanc.

, SUrrE PRESIDEIlClAL,
MI PIIL4ÇE HO'EL, ,AIP..,.
Comnadamenos'db que 1,5 metros

quadrados distribuídos em quatro andares,
essa suíte é uma das maiores daÁsia. Além
disso, tem detalhes em ouro e marfim. Por
45 mil dólares a diária, inclui também urna

cobertura com piscina e vistas panorâmicas
da cidade rosa de Iaipur,

PENTBOUSE, HOTEL MARTINEZ, CANNES

Hotel mais famoso de Cannes, ele é conhecido pela beleza e glamour.
Situado no boulevard da Croisette, tem urn restaurante estrelado no

guia Michelin, urn bar e urna bela praia particular. O penthouse do

hotel, que custa 37 mil dólares por noite, tem dois quartos, sauna e urn

terraço gigante com vista sobre a baía da cidade.

TY WARNER PENTHOUSE SUITE, FOUR
SEASONS HOTEL, NOVA IORQUE t:::::==�
Este é urn dos melhores hotéis da cidade, com

uma vista de 360 graus sobre Manhattan. Cerca de
41 mil dólares por noite dão direito a isso e mais

ainda, nesta suíte 'projetada pelo designer Peter

Marina, o arquiteto IM Pei e o dono do hotel, o

bilionário TyWarren, há serviços como personal
trainer, mordomo e motorista particulares.
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Mudanças simples que podem tomar sua casa mais ecológica e ajudar a reduzir os gastos
DIVULGAÇÃO

r uma casa mais
sustentável contri
bui não só para o

meio-ambiente,mas
também para o seu

bolso. Muitas vezes,

mudanças de hábitos simples
podem fazer uma enorme

diferença nas contas de luz e

água no fim do mês, além de
deixar sua consciência com o

futuro do planeta mais leve.
Confira 19 dicas fáceis de se

rem implementadas no seu

dia a dia que, certamente, lhe
trarão grandes benefícios.

Pintar as

paredes de cores

claras e permitir
a entrada do
ar ajuda na

iluminação do
ambiente

às válvulas do tipo Hydra.
• Substitua as sacolas plásticas

pelas de papel, que de degradam
mais fácil na natureza. Isso vale

para o lixo e para as compras do

supermercado, onde você pode
valer-se de charmosas e práticas
eco-bags,

" Para descer ou subir poucos andares,
use as escadas. Além de economizar

energia, você queima calorias e

poupa com a academia.

• Faça a separação do lixo doméstico
em papel, vidro, plástico e metal e

deposite-os em postos de reciclagem.
Isso ajuda a reduzir a extração de

matéria-prima e o acúmulo de
detritos em aterros e lixões.

Compre produtos da estação. Por

precisarem de menos agrotóxicos,
eles farão melhor à sua saúde e

certamente terão poluído menos o

solo. Além de tudo, são mais baratos.

como relógio. Quando não estiver

usando, tire-o da tomada. O mesmo

vale para outros equipamentos que
trabalham em stand-by. Apesar do
consumo ser menor, isso também

gasta energia.
• Se morar em casa, faça captação

de águas pluviais para molhar as

plantas, reutilizar nas descargas ou

limpar o quintal e calçadas.
Evite ligar a máquina de lavar com

pouca roupa. Um aparelho com.

capacidade para 5 kg utiliza 135litros
de água por lavagem, independente
se está cheia ou não, então, prefira
acumular roupa para fazer melhor
uso dessa água.

• Na hora de lavar louça, utilize uma

bacia com água para ajudar a

"amolecer a sujeira" e outra com

água limpa para o enxágue. Lembre
se que cada minuto de torneira
aberta pode significar o desperdício

de 12 a 20 litros de água por minuto.

fi Dê preferência a torneiras com

arejadores. Elas misturam ar à

água, dando a sensação de maior
volume e pressão, e economizam
até 50% de água.

• Não jogue óleo na pia. Isso gera uma

massa compacta de detritos que
entope as tubulações e contribui .

para inundações. Sem falar que
dificulta e encarece o tratamento

da água. Recolha o óleo usado
em vidros e encaminhe-o para
reciclagem. Em Iaraguá do Sul,
todas as escolas da rede municipal

.. de ensino são pontos de coleta.

• Dê preferência a vasos sanitários
com caixas acopladas e descargas
com acionamento de dois tempos
(que libera diferentes quantidades

.

de água). Elas podem reduzir de
50% a 75% do consumo de água a

cada acionamento em comparação

• Durante o dia, evite acender
lâmpadas. Aproveite a luz natural

para iluminar e arejar os cômodos.
Essa simples medida por reduzir até
10% da conta de energia elétrica.

II Abrir as janelas também ajuda a

arejar a casa, o que pode prevenir
o aparecimento de mofos e

alergias. O que também minimiza a

necessidade de ar-condicionado.

• Use cores claras nas paredes. Elas
rebatem melhor a luz natural e retêm
menos calor.

Troque as lâmpadas incandescentes

por fluorescentes, que gastam até
80% menos energia, ou LED. O valor
é mais alto, mas vale o investimento.

• Evite dormir com a1Vligada e

desligue-a quando não estiver
no ambiente. Dê preferência a

aparelhos com timer ou função de

desligamento automático.

Não use o forno de micro-ondas

FORRO DE GESSOqesso 'Toque
D'arte

o gesso é um aliado antigo da arquitetura de interiores. Pode ser

usado para criar forros, paredes ou detalhes arquitetônicos variados.

A tendência atual prevê linhas mais retas, simples e limpas para os

forros, principalmente para as molduras e sancas. O forro em gesso
tem o poder de valorizar o ambiente, com ele é possível criar um am

biente exclusivo e personalizado, além disso, permite distribuir melhor

os pontos de luz, som, ar condicionado, esconder vigas e instalações
de cortinas. A iluminação é um ponto importante e deve ser pensada
em conjunto com o forro. Com o forro mais simples, a iluminação pode
virar o destaque principal. Seja qual for seu estilo, clássico ou contem

porâneo o forro de gesso sempre será uma ótima opção.

Rua lo Grande ui. 16 Cz ml w

Tel: 47 3371 6335/47 408 8159

otoqued rt .com.br
ot qu d t. om.b

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCPConstruir &Ref9rmar
. IH Setembroj2011

FOTOS DIVULGAÇÃO

Trocar a posição dos móveis
de forma a evitar parreiras pode

fazer a metragem render

eformar ou decorar a

casa é como um quebra
cabeça. Aos poucos, é

preciso encaixar todas
as peças nos ambientes,
sempre com inteligência

e bom senso. Caso contrário, o re

sultado poderá ficar bem longe do

esperado. Uma das principais dicas

para fazer tudo correr bem e não

pecar pelo exagero é analisar a área

que se tem disponível.
Em seguida, chega a hora de pla

nejar o posicionamento dos itens.
Essa etapa deve ser feita com cui
dado. Não é recomendado colocar
móveis embaixo de janelas, pois as

peças atrapalham o dia a dia e a en

trada de luz pode ficar prejudicada.
.

A parte estrutural também deve
colaborar para deixar sua mora-

da mais funcional. Divisórias sem

sentido devem ser eliminadas.
Uma pequena reforma, sem muito

quebra-quebra, pode resolver esse

problema. O gasto será pequeno e

a recompensa, bem grande.
Para isso, vale convocar um bom

profissional para verificar quais pa
redes podem ser removidas e o que
fazer para aproveitá-las da melhor
maneira. Os tempos mudaram,
nenhum ambiente é intocável. To

dos foram feitos para serem bem
utilizados. Por isso, eles devem ser

funcionais, ter áreas livres e, prin
cípalmente, garantir o conforto da
família. Para dar aquela mãozinha,
três especialistas dão dicas espe
ciais para você acertar nas compo
sições e valorizar a metragem da
sua morada:

Não adianta escolher muitas

peças para um cômodo pequeno.
É importante pensar na circulação

li SALA
1 - Coloque o sofá de frente para a porta.

Além de facilitar a circulação, é um

convite para que todos fiquem no

local e batam um bom papo. "De

preferência, deixe a janela livre para
poder manuseá-la", diz Maria Claudia.

2 - Opte por integrar os espaços. Evite,
"

por exemplo, colocar o sofá de costas

para a sala de jantar, pois o móvel irá
delimitar e separar os ambientes. Uma
boa alternativa é colocar pufes no

lugar, pois são mais baixos e podem ser

removidos com facilidade.
3 - Preste atenção no posicionamento do

sofá para que ele não fique "espremido".
Em espaços reduzidos, evite colocar

poltronas ou outro sofá ao lado. A pessoa
deve ficar sentada e ter as pernas livres.
Alinhar o final do braço com os outros

móveis é sempre uma boa sugestão.
4 - A mesa de centro deve estar sempre

centralizada e a 50 cm de distância do
sofá. Assim é fácil pegar e manusear

objetos que estão sobre ela.

O·
5 - A cama deve ficar paralela à janela e ter a cabeceira

encostada na parede.
6 - Evite colocar a cama sob a janela. O mais recomendado é

que ela esteja em frente à porta.
7·· Se o quarto for de criança, é importante posicionar os

móveis encostados nas paredes. ''Assim, deixamos espaço
livre para os pequenos brincarem", comenta Eduarda.

llC ZINIIA
8 • É fundamental pensar em uma

triangulação entre geladeira, fogão
e pia, medida que garante boa

circulação e concentra a área de
trabalho.

9 • A geladeira deve ficar ao lado da
bancada - o eletrodoméstico deve
ser colocado de 3 cm a 5 cm de
distancia dos outros móveis, o

que assegura ventilação e bom
funcionamento. Já o fogão deve
ficar mais afastado para não haver

choque de temperaturas.
10 • Não coloque nada em frente ao

fogão (dê uma distância de, pelo
menos, um metro). Dessa forma, é

possível abrir a porta do forno sem

problemas - se for um cooktop, a

regra é a mesma.

A colocação dos móveis vai garantir
espaço adequado para circulação
dentro da cozinha

......._.....,."...._�,"'I!I_.,'�';.�

11 • Se possível, escolha uma porta de correr para o box. Esse

modelo facilita a circulação.
12 • Chuveiro, vaso sanitário e pia devem estar na mesma

parede hidráulica, o que permite maior circulação no

espaço, Caso não seja possível, evite a proximidade entre a

ponta da pia e a quina do box. Essa disposição pode gerar
uma espécie de ampulheta que dificultará a circulação.

13 • Planeje armários sob a bancada da pia. ''Assim você

ganha um espaço para armazenar utensílios maiores sem

comprometer a circulação", comenta Eduarda.

Fiq�e atento a

esse cômodo,
. poísé sempre

mais difícil
realizar reformas

por conta dos
encanamentos.

Em quartos de criança. é importante posicionar
os móveis encostados na parede. para que
os pequenos tenham espaço para brincar
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Prever uma boa impermeabilização durante
a obra evita problemas futuros de ínfíltração

DIVULGAÇÃO

Não se esqueça de impermeabilizar
também o piso da cozinha

elétrica e ar-condicionado, entre outros, e atender
a NBR 9575/2003. A compatibilização é necessária

para não haver risco de furar a impermeabilização
para passagem de algum encanamento, conduíte
ou duto.

A NBR 9575 classificou os impermeabilizantes em

rígidos e flexíveis. Os rígidos são do tipo que se agrega
à argamassa ou ao cimento. Podem ser na forma gra
nulada ou líquido e só devem ser aplicados em locais

que não sofram movimentação e variação de tempe
ratura, e tenha carga estabilizada, ou seja, locais que
não esteja sujeitos a trincas e fissuras. São eles: reser

vatórios em subsolos, piscinas enterradas, fundações
do tipo sapata, entre outros. Os flexíveis são a malta
asfáltica pré- fabricada, membrana asfáltica aplicada

a quente ou frio, membrana acrílica, membrana de

poliuretano, entre outras. Esse tipo é indicado para
locais sujeitos a fissuras como lajes de cobertura, bei
rais, pisos de banheiros e cozinhas, terraços, paredes,
fundação do tipo radier, entre outros.

Porém, cada item deve ser analisado para a correta

especificação, levando em consideração a composi
ção dÇJ solo, o clima e o tipo de edificação. Em muitos

casos, é adotada uma ação conjunta entre os tipos de

impermeabilizante, como em piscinas e fundações.
Em casos de reparos por falta de impermeabili

zação' primeiro deve ser investigada a causa e poste
riormente lançada a solução. Seguramente esse pro
cesso será muito mais árduo e caro do que quando a

ação é preventiva.

infiltração é o processo de penetração e

deslocamento da água por espaços, mes

mo que microscópicos, para algum lugar
que esta consiga sair e continuar seu curso.

Seja por ação da gravidade ou por satura

ão, quando vem da terra para a superfície.
Muito temido em todas as construções, esse pro

cesso que ocorre em lajes de cobertura, pisos de ter

raços, paredes etc, deve ser evitado por gerar vários
danos à construção e insalubridade nos ambientes.

A prevenção é possível com a escolha do imper
meabilizante adequado e a correta aplicação deste.
Durante a obra, deve existir um projeto específico
para esse item, que deve estar compatibilizado com

os demais projetos complementares de hidráulica,

Cantoneiras externas ou invisíveis são fundamentais

para evitar lascas nos topos das paredes
i' ""

Os a essas da casa são pensados ge
ralmente para o uso cotidiano. Muitas

vezes, na hora da mudança, surge o pro
blema da entrada do mobiliário. Portas

sociais, na maioria dos casos, generosas,
e a entrada de serviço apertada ou com

, espaços muito vestibulagos{ I

I,
II , 'Bm;t �p:attameritos, 1 e�sÇl epnt}gnração
dificulta' muito o trânsito de peças gran
des. Cantos vivos das paredes costumam

ser um problema já nessa fase. Ao entrar

com móveis, a quina lasca, sendo neces-

sário refazer a pintura nova.

Para áreas de uso comercial pesado é
recomendável uma cantoneira externa.

Mas para amoradia, não cabe a mesma so-
'

lução. Um elemento invisível e pouco co-

nhecldo é a cantoneira de massa, que nada
mais é' do que um perfil de alumínio com

2 metros de comprimento que, aplicado à
massa corrida, protege quinas de paredes,
além de garantir um acabamento reto.

Em formato de "Y",' as duas pontas
supeF�ores da cantoneira formam um

âng
, ,

"âe 45° entré si. �,al)'raçam a alve
narix: ã aponta inferior reforça a quina e

fica totalmente recoberta por massa.

Se a parede for construída com placas
de gesso, a cantoneira de proteção utili
zada tem formato de uma pequena seta
e também é aplicada com massa. Não

dispense o uso delas, mesmo sendo um

trabalho a mais a ser reãIizado na obra,
valerá a pena para o futuro da 'casa.

..�

.

J •
•

Portas sociais costumam ser

generosas, ao contrário das entradas
>I

de serviço, geralmente apertadas
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Ao consertar ou mudar algum cômodo em

sua casa, evite dois dos erros mais comuns:

não fazer um projeto inicial e não avaliar a

estrutura antes de gastar com acessórios
casa precisa de reparos e orça
menta está apertado? É preciso
se organizar para que a refor
ma não saia mais cara do que
você pode pagar - e o melhor
,

fazer isso desde o início. Um
erro comum ao reformar a casa é econo-

mizar na 'fase de planejamento. Muitos

pensam que sabem tudo sobre como fa
zer os reparos e não fazem projetos, ape
nas contratam o empreiteiro.

O primeiro passo é detectar tudo que
é deve ser consertado ou mudado. Privile
gie os cuidados básicos. Não pode gastar
com o que é desnecessário e economizar
na base. Não adianta instalar uma cuba
bonita em um banheiro com tubulações

- de baixa qualidade, que futuramente vá

precisar de outra reforma.
Só depois de avaliar os fundamentos

do cômodo comece a pensar nos acessó
rios - às vezes, aliás, você pode aproveitar
uma reforma estrutural (revisão hidráuli
ca do banheiro, por exemplo) para trocar
o que está aparente (atualizar os azulejos
e as louças sanitárias) ..

O ideal é fazer o orçamento com pelo
menos três fornecedores, avaliando pre

, ços e prazos. Para prever a qualidade do
serviço, é recomendável pedir referêrfcías

de bons profissionais aos amigos.
Feita a escolha, é o momento de as

sinar os contratos. Ao fechar com os

fornecedores, faça uma planilha com

o cronograma de obra, descrevendo os

serviços - como obra civil, acabamen
tos e marcenaria -, com início e térmi
no de cada etapa. Use essa planilha para
acompanhar o andamento dos traba
lhos. Deixe a data determina por escrito
nos contratos, para poder pressionar se

houver atrasos.

Lembre-se também de que alguns ser

viços requerem vários fornecedores, num

processo em que um depende do outro.
Os gastos com engenheiro elétrico, eletri
cista e compra de luminárias, por exem

plo, estão relacionados, e o atraso de um

reflete no outro. Quando ocorrem atra

sos, alteramos e compatibilizamos esta

planilha. Os custos extras que não foram
previstos na primeira etapa devem ser

aprovados antes de serem executados.
Não se iluda, porém. Mesmo com tudo

controlado, após a obra iniciada é muito
comum acontecerem surpresas. Para os

imprevistos da reforma, reserve pelo me

nos 20% do orçamento previsto. Se sobrar
dinheiro, ele pode ser reinvestido. Ou po
de-se gastar com materiais melhores.

Resgatar o piso de madeira pré-existente
requer cuidados especiais

Com a conscientização do aproveita
mento máximo e o mínimo desperdício de
materiais, o trabalho em uma obra tende ao

aperfeiçoamento. Por exemplo: a retirada
de uma janela tem de ser cuidadosa para
possibilitar o uso posterior da peça, assim
como portas e batentes. Antes, esse proce
dimento só era adotado em construções

.

que seriam totalmente demolidas, e realiza
do por empresas especializadas em comer

cializar os itens retirados.
Nos apartamentos da cidade de São

Paulo, onde grande parte dos imóveis fo
ram construídos a partir da década de 60, os

pisos das salas e quartos originalmente em

tacos de madeira, começam a voltar ao ori

ginal, após passarem por alguma;
.

.u.rven

ções, como o recebimento de carpete. Com
a retirada deste, muitas vezes se encontra
a madeira virgem, ainda sem aplicação de
resina. Em alguns casos é necessário fazer
algumas complementações. Encontrar o

mesmo material não é tarefa fácil e os em

pecilhos vão além das dimensões do taco.

Às vezes, o próprio tipo de madeira não está
mais disponível no mercado.

Porém, há empresas especializadas que .

se não o têm exatamente igual, podem com

prar réguas ou tacos de tamanhos diversos
e cortá-los de acordo com o tamanho dese

jado. Esse produto terá o dobro do preço se

equiparado com o material novo, mas, no

cômputo geral, o custo pode ficar menor ou

empatar, dependendo da proporção do que
será substituído em relação à troca do todo.

Empresas especializadas garantem
colocação com encaixe perfeito

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Para os imprevistos da reforma. reserve

pelo menos 20% do orçamento. Se
sobrar dinheiro. ele pode ser reinvestido

de escolher qual amelhor
i'I" opção para reformá,
• Quando houver imprevistos,

adapte o projeto, para
atualizaras,dados ...e os

,
.

,"//
. _o': , •

custos e não se perder no

orçamento.
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Atenção ao ponto de esgoto na hora de criar
um novo banheiro em imóveis antigos

partamentos antigos costumam ter cômodos
com dimensões generosas e poucos banhei
ros' refletindo uma mudança de padrão nas

exigências do público nos dias de hoje. Nem

sempre é simples reverter essa situação exa

amente da maneira desejada, tendo o lavabo
no local ideal ou criando uma suíte com o banheiro dos
sonhos. O banheiro novo no apartamento antigo pode
ser difícil, mas também não é impossível.

Prédios erguidos antes da década de 70 eram cons

truídos com lajes rebaixadas para acomodar a tubulação
de esgoto. O que exigia a quebra do piso a cada neces

sidade de reparo. Dessa década em diante, a tubulação
passou a ficar abaixo da laje, escondida por forro de ges
so e com acesso pelo andar inferior. A cada intervenção
é necessário pedir licença para o vizinho de baixo.

Cada um desses sistemas tem suas vantagens e des

vantagens, se você não vai quebrar o piso e precisa ape
nas corrigir um pequeno vazamento é melhor fazer o

conserto por baixo, com a permissão do vizinho. Mes
mo porque é ele quem deverá estar sofrendo com o pin
ga-pinga. Porém, é uma situação delicada - nem todos
têm a sorte de ter um vizinho de baixo compreensivo e

amigável. Mas se você vai apenas trocar o revestimento,
nada como fazer isso no seu próprio imóvel.

Algumas construções contemporâneas munem

pontos estratégicos com prumadas de água e esgoto
para facilitar a construção de banheiros próximos dos

quartos, por exemplo. Porém, poucos imóveis adotam
esse conceito.

A dificuldade em construir um banheiro novo em

local não previsto é o esgoto. O ponto de saída tem que
estar mais alto do que a tubulação que o levará embo
ra. É necessário caimento para escoá-lo. Como estamos
instalando um banheiro sem esgoto abaixo do piso,
será necessário levantar os pontos de saída da bacia e

ralo do chuveiro e criar o caminho para os pontos de

captação existentes.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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• Utilizar baêia sanitária com

saída de esgoto pela lateral. O
encanamento ficará embutido na

parede, inclinado, até encontrar

um ponto de captação em outro

banheiro - com laje rebaixada ou

çom tubijlaçãp abaixo da laje
.

• O box do chuveiro geralmente
fica com o piso acima do nível do
restante do banheiro. Com isso o

ralo que capta a água do banho
estará em ponto mais alto do que
outro ralo existente em outro

,banheiro
,

• O banheiro novo tem que estar

próximo de algum outro banheiro.
O caimento necessário para
escoamento é que determinará
essa distância

Um banheiro novo no

apartamento antigo
pode ser difícil.
mas também não
é impossível

Muitas vezes menosprezados, o tamanho da cuba e o tipo de torneira podem fazer toda a diferença
Um tampo em mármore ou pedra similar com

uma cuba embutida pode solucionar o lavabo de
forma correta. O grande vilão desse casamento,
em um banheiro pequeno, é a falta de espaço.

Com uma cuba convencional, de louça, o

lavatório fica com 55 em ou 60 em de profun
didade' com torneira de mesa. Usando uma das
menores cubas do mercado, dá para chegar a 40

cm. Porém, quando o lavabo tem largura de 1

m, 1,10 m, se a porta tiver 60 em de passagem,
somando batentes e guarnições, restarão me

nos que 40 em para acomodar o lavatório entre

a parede e a porta.
Há alguns anos era recorrente instalar urn la

vatório de serviço, por ter dimensões reduzidas,
na área social. Mas, atualmente, a oferta de peças
pequenas e elegantes vem aumentando consi
deravelmente no mercado. O que muitas vezes

parecia impossível, como ter uma pia bonita, em

urn espaço mínimo, já é realidade.
Só que, mesmo com uma boa gama de peças

prontas, às vezes ela não cabe, ou não é do gos
to do cliente, visto que, muitas dessas louças têm

desenho de fácil assimilação e também rápido es

gotamento visual. Detalhe que deve ser observa
do na hora da compra se a opção for um ambien
te isento de tendências, sem medo de estar fora
da moda vigente. Confeccionar o tampo e a cuba
em mármore, sob medida e adaptados ao espaço
que se propõem ocupar, também tem sido uma

alternativa recorrente.

Uma complementação importante ao lavató
rio é a torneira. No caso de cubas pequenas, para
liberar o espaço do tampo, colocar a torneira na

parede pode parecer a melhor solução, mas não é
. simples assim. Terá de que ser urna bica que pro
jete a água dentro da cuba, pois uma bica muito

grande - dependendo da curvatura - poderá dei
xar a água cair muito perto da borda oposta e mo

lhar tudo em volta.
Conforme a opção de torneira - de parede ou

mesa - e da opção da cuba - de embutir, sobrepor
ou semiencaixe - ainda haverá uma posição certa

da entrada de água e saída do esgoto. Além de va

riação da altura do tampo. O que vale um projeto
minucioso dessa composição.

Conforme a torneira. o tipo de cuba e a

altura do tampo haverá uma posição certa

da entrada de água e saída do esgoto
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A primavera
chegou! Prepare
sua casa para
a mais bela
e romântica

estação do ano

Com um pouco
de criatividade é

possível montar

arranjos que fazem
toda diferença na

decoração e mudam
o clima do ambiente
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Móveis para Jardim, serviço
dejardinagem e paisagismo.

R. Bernardo Dornbusch, 2433 - Vila Lalau
Tel: 3371-0515/3371-8146· www.floresflorisa.com.br

preferidas.
7 • Se a opção for apostar em aromas

artificiais, invista em fragrâncias
mais cítricas, florais ou de lavanda. E
não exagere na quantidade.

S • Durante o inverno a casa fica mais
fechada por causa do frio. Essa é a

hora de abrir janelas e portas para
renovar o ar do imóveL

9 • Com dias mais bonitos e menos

cinzas, o aproveitamento da luz
natural é bem maior. Portanto, abra
cortinas e persianas e deixe o sol
entrar e aproveite para economizar
na conta de luz.

10 • Se estiver pensando em trocar as

cores das paredes da casa, aposte
em tons mais claros de lilás, rosas,
azuis e verdes.

11 • Para deixar o lar ainda mais leve e

descontraído, invista nas estampas
florais em lençóis e toalhas de
banho e de mesa.

12 • Troque os tecidos pesados de

..

•

15 dicas que vão deixar a sua casa mais alegre durante a estação das flores
om a chegada da primavera,
stá na hora de deixar pra trás

o frio e a cor cinza do inverno

mergulhar na estação das
ores e dos aromas. E assim

como o guarda-roupa muda

para o dia a dia, a casa também precisa
estar preparada para a época do ano mais
bonita e romântica do ano. Especialistas
dão 15 dicas de como deixar a casa mais

alegre, florida e com energias renovadas
durante a nova estação. Confira.

1 • Com as temperaturas mais altas,
edredons, cobertores e casacos mais

pesados não são mais necessários.
Assim, lave-os, coloque-os no sol
e guarde-os em saco plásticos em

cima do armário para não ocupar
espaço.

2 • Se o clima realmente esquentar, deixe
as roupas frescas mais acessíveis.
Porém, não guarde as de meia

estação no fundo do armário. Em

algumas noites a brisa da primavera
pode ser mais fria.

3 • Passe urn pano com vinagre de vinho
branco na sola e na parte interna das
botas e dos sapatos mais pesados e

guarde-os para a próxima estação.
Cuidado para não passar o pano no

couro ou na parte de fora do sapato.
4 • Aproveite a estação para espalhar

flores pela casa. Mas cuidado, tudo
em exagero não é bom. Caso opte
por decorar mais, de urn ambiente,
escolha flores que não exalam muito

perfume como violetas, margaridas e
- flores do campo.

5 • Cuidado ao misturar espécies muito

perfumadas dentro de casa. Elas
podem causar irritações às pessoas
alérgicas, além de deixar um cheiro

enjoativo no ar, o que pode acarretar

dores de cabeça.
6 • Se você ainda não possui urna

floreira em casa é a hora exata para
montar urna com as suas plantas

cortinas, tapetes e revestimento de
almofadas por outros mais leves e

com a cara da estação.
13 • Caso vá receber amigos em casa

para urn jantar, faça lindos arranjos
com flores e frutas em taças, jarras
e louças que já não são tão usadas.
Abuse da criatividade.

14 • Aproveite para tirar do armário

louças com motivos florais.
15 • Aproveite a estação das flores para

deixar o lavabo mais alegre e aposte
em uma decoração florida, como

sabonete em forma de pétalas e

toalhas mais vivas.
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PADRES DER NIANOS

Missa no domingo
No dia 1° de outubro, sábado, a Paróquia São Sebastião
comemora os 100 anos de presença dos padres dehonianos
em Iaraguá do Sul. Foram anos de conquistas e realizações
coordenadas pelos padres e religiosos dehonianos. Para

intensificar esta comemoração uma missa em Ação de

Graças acontece dia 2 de outubro, às 9h30 na Matriz São

Sebastião, seguido de um almoço festivo.

VAGAS

Curso à distância
o Grupo Uniasselvi/ Fameg está com

inscrições abertas no site www.nead.
com.br até o dia 24 de novembro para
os cursos de Ensino à Distância (EAD).
A taxa de inscrição é de R$ 30 e o boleto

poderá ser pago em qualquer agência
bancária até o dia 25 de novembro.
Os cursos são: licenciatura (Artes
Visuais, Pedagogia, Ciências Biológicas,
Geografia, História, Informática,
Letras - Português, Matemática,
Ciências da Religião, Filosofia e

Sociologia) e tecnólogos (Gestão
Comercial, Negócios Imobiliários,
Gestão Ambiental, Logística, Processos

Gerenciais, Segurança no Trabalho,
Gestão Pública, Turismo e Gestão

de Tecnologia da Informação).
Informações pelo telefone 3373-9800.

ENCONTRO

Cultura Surda
O 3° Encontro da Cultura Surda acontece amanhã e

sábado, no auditório do IF-SC de Iaraguá do Sul. O objetivo
é despertar o valor da cultura surda na comunidade e sua

importância dentro de uma sociedade inclusiva, nesse mês
em que se comemora o Dia do Surdo. O evento acontece

das 13h às 18h nos dois dias, com diversas palestras.
Inscrições pelo e-mail culturasurda.jgs@gmail.come
informações pelo telefone 3273-0800.

EXPOSIÇÃO
Seminário de solda

-

INSCRIÇOES
Festival da Canção
As inscrições para o Festival Estudantil
da Canção encerram nesta sexta-

feira, dia 30. O evento é destinado a

estudantes do ensino fundamental e

médio - na faixa etária entre 10 e 15 anos

- de escolas das redes municipal, estadual
e particular de ensino de Jaraguá do Sul.
Os candidatos devem ser inscritos

pelas suas respectivas instituições de
ensino. A inscrição é gratuita.

O 8° Seminário de Solda acontece hoje, às 19h, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul. Ao lado do conhecimento
da técnica da solda, os profissionais que se dedicam a esse

trabalho têm a oportunidade de mostrar o lado criativo de
uma atividade que está presente em muitas empresas da

região. Uma exposição com diversas esculturas feitas com

solda, mesclando temas diversos, integra a programação
do seminário,organizado pelo Núcleo de Metalmecânica
daAcijs-Apevi. Inscrições e informações pelo telefone (47)
3275-7012 e pelo e-mail nucleos@acijs.com.br.

ALUNA CONSCIENTE
T LObato,t6ri"O'"
}..,1enZI =.

ODia�unicipaldeCombateàsDrogasemCoru.páacontece
no sábado, dia 1° de outubro, e a logo e sloganvencedores

que o representará já foi escoUüclo. É o trabalho da aluna
do ao ano dà. Escola Municipal Francisco Mees, Nadia

Machado, orientada pelo professor Fábio Tobias Cardoso.
O slogan elaborado foi: "Não curta. as drogas, curta. a

vicia", e o significado da logo é que cada wn escolhe seu

caminho. No mês de outubro haverá diversas palestras e

atividades referentes ao tema na cidade.

Contabilidade
Consultoria Empresarial
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-
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Ploiissionalismo u,", U c.

COl11petênC!i:l
c! edtbilidade Confiança

gUIl'\l@gum,z..c(l;nl..brwww.gumz.com.br

(47)3371-4141

A� apoia mais de 40 projetos. voltados à educação, ao esporte. à cuJtura
e ii saúde. Três deres figados. ao PÃ de Contpá e aos hospitais São José e

JngQi klidativasquet nos: úIlimos 5 2Oll. deslkmam cerca de RS 5 miIhies
às emidades�. beneüQ(fO a: oomoo\dade.

A gente ere ce
co aWEG
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Abertas incrições para as chapas
Presidente da entidade, Wanderlei
Passold, destaca projetos de sua gestão
JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Foi dada a largada para o lan

çamento de candidaturas à
diretoria da CDL (Câmara de Di

rigentes Lojistas) de Jaraguá do
Sul. O anúncio da abertura das

chapas para a eleição, que acon

tecerá dia 30 de novembro, foi
durante a reunião-almoço men

sal de ontem, no Clube Atlético

Baependi. Segundo o presidente
da CDL, Wanderlei Passold, que
encerra o mandato em 31 de de
zembro, por enquanto a chapa
confirmada é a encabeçada pelo
atual vice-presidente, Neivor
José Bussolaro. A próxima gestão
assumirá em maio de 2012.

-No encontro de ontem, tam
bém foi aberto espaço para a

apresentação dos benefícios do
Sesc (Serviço Social do Comér
cio), como odontologia, cursos,
oficinas, academia, piscina para
hidroginástica e eventos cultu
rais e de entretenimento.

Na ocasião, a RFCC (Rede Fe
minina de Combate ao Câncer),
presidida por Rozanda Balestrin,
divulgou a campanha "Outubro
Rosa", que transcorrerá ao longo
do próximo mês. As promoções
visam angariar recursos para a

subsistência da entidade, que
atende na prevenção e no trata

mento de pacientes carentes. O

espaço lojista foi ocupado pela
Receituário Farmácia Magistral.

Wanderlei destaca os projetos
desenvolvidos durante sua ges
tão, como os cursos de profissio
nalização para comerciários, que
beneficiaram 1.300 funcionários
de vendas. Também comemora o

aumento no número de associa
dos, que pulou de 834 para 1.068.
"Foram mais de 230 novos sócios
em dois anos e meio", enfatiza.

Reciclagem
Dentre as outras realizações

do período está o Recicla CDL,

que recolheu mais de 45 tonela
das de lixo eletrônico, e as cam

panhas de final de ano, com sor

teios de R$ 75 mil em prêmios,
em 2009, e R$ 100 mil em 2010,
montante que será repetido na

edição deste ano. Ainda segun
do Walderlei Passold, o índice de

inadimplência dos consumido
res de Jaraguá do Sul oscila entre

2% e2,5%.

MARCELE GOUCHE

Passold destacou que, em dois anos e meio,
·230 nOVO$ sócios se liIiaI'iUn à eDtidade

REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim

CHRISTAINGE HILLEWAGNER, Interventora
Rua 28 de Agosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-04().f\

Horário de Funcionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacio
nados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo
legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no
mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A pre
sente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) des
conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora
da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 21649 Sacado: ADEMffi MAKOSKI CPF: 026.294.469-30 Cedente:VALCANAIAAUID PEÇAS lIDA
ME CNP): 03.387.767/0001-03 Número do Título: 2703/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indica
ção Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 10/09/2011 Valor:
249,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21374 Sacado: ADEMIR TIMOTEO lAMPERT CPF: 846.184.779-20 Cedente: OIS MUlTIlAR
DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS lIDA ME CNPJ: 02.292.510/0001-05 Número do TítUto: 0000700058
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRIM DataVencimento: 12/09/2011 Valor: 393,92 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21542 Sacado: ANA AMEllA lASKOSKI CPF: 890.966.819-91 Cedente: BFAC ASSESSORIA
COMERCIAL E FOMENTO lIDA-ME CNPJ: 03.893.387/0001-40 Número do Título: 1668/2 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM
Data Vencimento: 07/09/2011 Valor: 445,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21616 Sacado: DlMAS DOMINGOS RICARDO CPF: 017.457.239-51 Cedente: COMERCIO DE
CELULARES BANDEIRA IlDA ME CNPJ: 10.722.871/0001-72 Número do Título: 4754008 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVencimen
to: 15/08/2011 Valor: 65,60 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 20496 Sacado: DOUGlAS BAUMGAERTEL CPF: 004.480.589-60 Cedente: ARTEFIBRA IN
DUSTRIAE COMERCIO IlDA CNP): 83.639.278/0001-30 Número do Título: 1876-1 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVen
cimento: 01108/2011 Valor: 995,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21846 Sacado: ERALDO ZIPPERER CPF: 062.003.219-73 Cedente: ULEANDRO MACHADO
ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número doTítulo: 624/06 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indica
ção Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento: 16/09/2011 Valor:
505,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21481 Sacado: EUGENIA SAFANEU WULF CPF: 899.189.839-49 Cedente: COOPERATIVA
CRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título:
00660 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRlM DataVencimento: 10/09/2011 Valor: 1.660,06 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21763 Sacado: FLAVIAJOANAHAMMES CNPJ: 10.954.82110001-10 Cedente: BANCO ABCBRA
SILSA CNPJ: 28.195.667/0001-06 Número do Título: 894/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In
dicação Apresentante:!TAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 15/09/2011 Valor: 511,75 Liquidação após
a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,71' 'ta' 1$15,00

Protocolo: 21882 Sacado: FRANCOICE MILAN CPF: 086.519.179-4" Cedente: ULEANDRO MA
CHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 703 Espécie: Duplicata de Venda Mercan
til por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 10/09/2011 Valor: 300,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21619 Sacado: GONZAGA DA SILVA CPF: 891.267.349-15 Cedente: MARMORARIA MULLER
TIDA CNPJ: 08.625.958/0001-80 Número do Título: 355-04 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indi
cação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUITIPW Data Vencimento: 10/09/2011 Valor:
683,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21644 Sacado: JEFFERSON JOSÉ STEIN CPF: 028.818.039-97 Cedente: !MOBILIARIA BEMVI-

VER IlDA CNP): 04.573.125/0001-61 Número do Título: 070/02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/09/2011
Valor: 605,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$
15,00 Protocolo: 21646 Cedente: !MOBILIARIA BEM VIVER IlDA CNPJ: 04.573.125/0001-61 Número do
Título: X315/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 10/09/2011 Valor: 1.132,34 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21821 Sacado: jHONES DIAS CORA CPF: 087.848.519-88 Cedente: ULEANDRO MACHADO
ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 51104 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indica
ção Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 15/09/2011 Valor:
280,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21820 Sacado: JOCIANE SADER CPF: 005.186.719-25 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME
CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 214/06 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 15/09/2011 Valor:
301,87 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21226 Sacado: JONAS BATISTA RAUBER CPF: 027.227.219-10 Cedente: BV FINANCEIRA
S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131037028 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante: SERGIO SCHULZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 26/10/2010 Valor:
32.502,60 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21554 Sacado: MARCELO RAIZ BATISTA CPF: 038.421.469-06 Cedente: ULEANDRO MA
CHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 155/06 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimen
to: 12/09/2011 Valor: 250,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21458 Sacado: MARCIATEREZINHAALMEIDA DA LUZ CPF: 988.599.519-68 Cedente: HSBC
BANK BRASIL SA - BANCO MUITIPW CNPJ: 01.701.20110001-89 Número do Título: 403-3 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA. - BANCO MUl11PLO
DataVencimento: 03/09/2011 Valor: 2.015,23 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 21621 Cedente: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUITI
PW CNPJ: 01.701.201/0001-89 Número doTítulo: 6-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUITIPW Data Vencimento: 08/09/2011 Valor: 623,12
Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21764 Sacado: METALURGICA ror AR IlDA CNPJ: 05.326.168/0001-05 Cedente: AR BRASIL
COMPRESSORES IlDA CNPJ: 62.029.426/0001-25 Número do Título: 000000993 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 05/09/2011 Valor:
570,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21698 Sacado: OLGA DEVIGlLLE UBER CPF: 582.739.139-53 Cedente: LEl1ZKE ESQUA
DRIAS DE ALUMINIO E VIDROS TEMPERADOS LIDA ME CNPJ: 07.488.736/0001-08 Número do Título:
000169004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE
DERALDataVencimento: 10/09/2011 Valor: 205,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21845 Sacado: OSMARlNA DO PRADO RIBEIRO CPF: 088.377.739-86 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 156/07 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
17/09/2011 Valor: 897,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$15,00

Protocolo: 21618 Sacado: PATRICK JOSUÉ PAES E LIMA CPF: 006.109.369-64 Cedente: DUAL EQUIPA
MENTOS DE INFORMATICA IlDA CNPJ: 12.794.552/0001-06 Número do Título: 000034 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUITIPLO Data
Vencimento: 01108/2011 Valor: 43,65 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21515 Sacado: RICARDO ROSALINO MACHADO CPF: 054.664.399-08 Cedente: FOUR META
UC INDUSTRIA E COMERCIO IlDA ME CNPJ: 38.980.918/0001-17 Número do Título: NF 545B Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMI
RIM Data Vencimento: 12/09/2011 Valor: 244,45 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21425 Sacado: ROSANGELAAPARECIDA FERNANDES CPF: 758.067.899-34 Cedente: MA
RIA ADELAIDE FLORES ME CNPJ: 05.232.106/0001-34 Número do Título: 87113-01 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento: 27/08/2011
Valor: 74,90 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21533 Sacado: SARA PASTA CPF: 059.638.749-04 Cedente: MARCOS JOSE IREIS CNPJ:
80.113.939/0001-00 Número doTítulo: SAR005 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 12/09/2011 Valor: 155,00
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21240 Sacado: SERGIO RODRIGUES BARRIM ME - ESMAl1'EX. CNPJ: 04.492.537/0002-58 Ce
dente: ISOCORPINTURAS EM METAL lIDA EPP CNPJ: 07.359.844/0001-72 Número doTítulo: 3627/2 Es
pécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRIMData Vencimento: 05/09/2011 Valor: 511,88 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 21686 Cedente: ISOCOR PINTURAS EM METAL
IlDA EPPCNPJ: 07.359.844/0001-72 Número do Título: 3787/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 14/09/2011
Valor: 307,13 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$
15,00 Protocolo: 21837 Cedente: ISOCOR PINTURAS EM METAL IlDA EPP CNPJ: 07.359.844/0001-72
Número do Título: 3816 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASILSA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 16/09/2011 Valor: 315,00 Liquidação após a inti
mação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21581 Sacado: SILMARA BRZEZINSKI DA SILVA CPF: 061.946.669-35 Cedente: EQUlMOV
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E REPRESENrAÇOES IlDA CNPJ: 05.935.312/0001-00 Número do Tí
tulo: 2385-4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
Data Vencimento: 10/09/2011 Valor: 480,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21507 Sacado: SOEU APARECIDA LUIZ CPF: 860.502.309-00 Cedente: LEITZKE ESQUA
DRIAS DEALUMINIO E VIDROS TEMPERADOS IlDA ME CNPJ: 07.488.736/0001-08 Número do Título:
000126003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE
DERALData Vencimento: 05/09/2011 Valor: 700,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21568 Sacado: SOLINA BUBUIZ ME - ESQUINÃO LANCHES CNPJ: 02.877.217/0001-00 Ce
dente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Título:
08250447 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
Data Vencimento: 31/08/2011 Valor: 157,53 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21702 Sacado: SONIA MARIAFELIXSOARES CPF: 676.179.569-91 Cedente: COI-PRESTA
DORA DE SERVICOS ODONTOWGICOS CNPJ: 02.789.71l10001-12 Número do Título: 718 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
10/09/2011 Valor: 175,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21650 Sacado: THIAGO LUIS ROSA SILVA CPF: 072.701.209-60 Cedente: VALCANAIAAUTO
PEÇAS IlDA ME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 2827/01 Espécie: Duplicata de Venda Mer-

'

cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento:
10/09/2011 Valor: 126,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$15,00

Protoêolo: 21693 Sacado: TOKE ZERO ESTANPARIA E CONFECÇOES IlDA CNPJ: 10.291.261/0001-61
Cedente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS lIDA CNPJ: 06.272.029/0001-09 Número do Título: 555
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data Vencimento: 10/09/2011 Valor: 531,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 21878 Cedente: THOMAS JUERGEN BERNER EPP CNPJ:
00.968.272/0001-80 Número do Título: 460 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: !TAUUNIBANCOSADataVencimento: 13/09/2011 Valor: 3.243,50 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21816 Sacado: VALDEMAR SANTOS DE OLIVEIRA CPF: 004.575.349-07 Cedente: SlLMAQ S/A
CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 51905'002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indica
çãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 15/09/2011 Valor:
140,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21426 Sacado: WERNER MARQUARDT CPF: 310.561.139-87 Cedente: TRIITORVILLE CO
MERCIO DE MAQUINAS AGRICOlAS IlDA CNPJ: 07.089.536/0001-74 Número do Título: 8905 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento:
07/09/2011 Valor: 335,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$15,00

Guaramirim, 29 de setembro de 2011.
CHRISTA INGE H1LLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PONTO DE VISTA

ICRlST FUD

WATZKO,ESTUDANTE
DE DIREITO

Na segunda-feira de manhã,
enquanto estava na minha

aula de Prática Jurídica, por di
versas vezes, me perguntei "o que
irei escrever no Ponto de Vista do

jornal O Correio do Povo?". E por
incrível que pareça, a inspiração
aconteceu de uma forma inusita
da. Na hora do intervalo, quando
coloquei a mão no bolso da calça
para pegar minha carteira e pagar
meu lanche, eis que junto vem

um papel com algumas palavras.
Lembrei - me de que havia ganha
do esse papel em uma viagem
minha pelo escritório na semana

passada, para ser exato enquan
to me deslocava a pé de um local

para o outro na cidade de Itape
ma, recebi o papel, com as pala
vras abaixo:

Que diferença fará daqui a 100
anos:

1. Se você morou num casarão

ou numa casinha alugada?
2. Se usou roupas sob medida

ou compradas em liquidação?
3. Se passou as férias na Europa

ou no quintal de casa?
4. Se comeu peru e filet mignon

ou feijão com farinha?
5. Se dormiu em colchão de es

puma ou numa rústica esteira?
6. Se possuiu seu próprio auto

móvel ou andava de ônibus?
7. Se teve empregados às suas

ordens ou recebia ordens de um '

patrão?
8. Se andou sobre tapetes

macios ou num áspero chão de
cimento?

9. Se pertenceu à alta classe so

cial ou era um simples cidadão?
10. Se teve 100 milhões reserva

dos no banco ou vivia num aperto
tremendo?

Após a leitura, fiz a pergunta
para mim mesmo. "Qual a diferen

ça?" Após um tempo de reflexão,
cheguei à conclusão de que a res

posta é: "não existe diferença, o que
realmente importa e faz a diferença
é ser honesto, ter caráter, e acima de
tudo ser sincero consigo mesmo e

com os outros".
Lembrei-me de uma história

que li já faz algum tempo e que que
ro partilhar com os leitores.

Num dia de aula comum como

qualquer outro, a professora de his
tória pediu para os alunos fazerem
uma lista do que consideravam as

sete maravilhas do mundo. Após
um tempo e depois de umavotação,
os alunos chegaram à seguinte con

clusão: 1- Taj Mahal, 2- A Muralha
da China, 3- O Canal do Panamá,' 4-

As Pirâmides do Egito, 5- O Grande
Canyon, 6- O Empire State Building

e 7- A Basílica de São Pedro.

Apenas a pequena Sofia estava

quietinha e nem tinha dito quais
eram as setes maravilhas para ela.
Então a professora perguntou se ela
tinha problemas com a lista dela.

"Sim, um pouco. Eu não consi

go fazer a lista, porque são muitas
as maravilhas". Então a professora
pediu para Sofia dizer às maravilhas

que ela já tinha listado. Sofia meio
encabulada falou: "eu penso que as

sete maravilhas do mundo são: 1 -

Ver, 2- Ouvir, 3- Tocar, 4- Provar, 5-

Sentir, 6- Pensar e 7 - Compreender".
Desejo a cada um dos leitores

que no dia a dia da sua vida bus

quem desenvolver e praticar as ma

ravilhas listadas pela pequena Sofia,
pois, com certeza, a cada dia que
passa verá a diferença que isso traz

paravocê, bem como para as pesso
as que fazem parte da sua vida.

DO LEITOR
,

E S

Eu falei! Talvez não acreditas
sem, mas na segunda-feira,

dia 26, começou a preparação
para o início da camada asfálti
ca na rua 28 de Agosto. Há 30/40
anos que moro nesta maravilho
sa cidade e nunca vi alguém ca

paz de tanta coragem para fazer
esse feito que vai melhorar 100%
a conservação dos veículos. Po

rém, mesmo assim alguém vai
dizer que antes do asfalto era me

lhor, como estão dizendo que nos

so hospital antes estava melhor.
Vai entender essas cabecinhas ...

Mas, o negócio é trabalhar, pois
esta cidade pode ser modelo do Bra
sil. Vamos ajudar o prefeito a traba
lhar independentemente de partido
político, pois o povo que paga seus

impostos em dia merece.

Luis Carioca, comerciante
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PREVENÇAO
,

ROSAEACORDEOUTUBRO
Jaraguá do Sul e

outras cidades no

mundo todo se

empenham para
conscientizar sobre
o câncer de mama

JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

Qmês de outubro ficará cor-de
rosa em prol da saúde femini

na. A ação, que ocorre no mundo
todo, tem como objetivo cons

cientizar a mulheres sobre a im

portância da descoberta precoce
. do câncer de mama. Em Jaraguá
do Sul, a Rede Feminina de Com
bate ao Câncer preparou um ca-

_

lendário intenso. A programação
do Outubro Rosa de Iaraguá conta

com iluminação rosada em pon
tos da cidade, palestra, pedágio,
corrida e ornamentação de lojas.

O câncer de mama é o segundo
tipo mais frequente no mundo, de
acordo com a OMS (Organização
Mundial de Saúde). Só no ano pas-

FOTOS MARCELE GOUCHE

.OutubltO k>osa
•

MOBILIZAÇio EnúIia AIquini mosll'a o material que será distribuído nos estabelecimentos

De paciente a voluntária

ENVOLVIMENTO
Lucia procurou

a Rede Feminina
de Combate ao

Câncer para
se tratar e hoje

é voluntária
no bazar da

\
\

sado foram mais de 49 mil casos.

O número de mortos ultrapassou
os 11.800, sendo a grande maioria
mulheres. A sobrevida média após
cinco anos é de 61 %.

O Outubro Rosa começou em

1990, nos EUA. Laços cor-de-rosa
foram distribuídos numa corri
da organizada em Nova Iorque
pela fundação Susan G. Komen
for the Cure. A ideia foi trazida

para o Brasil em 2008 pela Fe
mama (Federação Brasileira
de Instituições Filantrópicas de

Apoio à Saúde da Mama).
Em Jaraguá do Sul, a Rede Fe

minina promove a mobilização
desde 2009. Nos dois primeiros
anos a sede da organização fi

lantrópica e algumas lojas foram
decoradas com a cor rosa. Neste
ano o movimento será mais in
tenso. Além de divulgar a pre
venção, haverá arrecadação de
donativos para custear mamo

grafias. No total, 200 lojas serão
enfeitadas e manterão durante
o mês uma caixinha para rece

ber as doações. Salões de beleza,
quatro postos da rede Mime e a

confeitaria Brasil também parti
cipam do evento.

Tratamento gratuito
Programação d
Outubro Rosa

A mamografia para mulheres
acima de 40 anos foi determina
da no Brasil com a Lei 11.664 de
2008. O SUS (Sistema Único de
Saúde) realiza o exame, porém,
prioriza mulheres com idade aci
ma dos 50 anos. Por essa razão, a

Rede Feminina dá preferência no

atendimento às que estão na fai
xa etária dos 40.

Só no ano passado 4.361 pa
cientes foram atendidas pela Rede.
Neste ano, até o mês de agosto,
mais de 2.800 já receberam a aten

ção necessária. A sede recebe no

máximo 34 pacientes por dia, de

segunda a sexta-feira, das 7h30 às
llh e das 13h às 16h40.

.

O atendimento preventivo
é dado a todas as mulheres, mas

têm prioridade as desprovidas de

plano de saúde. É possível fazer
exames e tratamento de graça
para câncer no cólon do útero e

de mama. A mamografia custa R$
165, mas a instituição consegue
por R$ 100 e custeia este valor.

Além da saúde, a Rede visi
ta as famílias carentes de quem
busca a ajuda e doa cestas bá
sicas e medicamentos que não
são encontrados na rede pública.
Um grupo de ex-pacientes con-

.

tinua freqüentando a instituição
há mais de 20 anos nara receber

A Rede Feminina de Combate ao Câncer tem oito fun
cionários entre ginecologistas, fisioterapeuta, psicólogo e

assistente social. O serviço conta com a ajuda de 80 volun
tárias. Uma delas é Lucia Gracioli, 56 anos. Ela descobriu
o câncer de mama há 11 anos em um check - up. Conheci
dos indicaram a Rede para ela buscar apoio. O pai de Lu
cia havia falecido há pouco tempo, vítima de câncer.

O lado emocional foi o principal fator que causou a

doença em Lucia. O câncer de mama tem diversas causas,
como genética, má alimentação, amamentação, cigarro,
estresse e obesidade. "Tive que parar e pensar. Pra mim
foi uma análise de vida, um aprendizado", conta Lucia. A

gaúcha manteve o bom humor durante o tratamento e

sempre teve certeza que iria ser curada. "As pessoas fala
vam sobre morte. Eu nunca corri da realidade. Sabia que
tudo iria passar e enfrentei meu inimigo de frente".

Após dois anos de tratamento, Lucia ficou livre do câncer
e passou a ser voluntária na Rede Feminina, onde é coor

denadora do bazar. "Vim para ser paciente e acabei sendo
. voluntária", diz. Ela considera o Outubro Rosa fundamental
para evitar a doença. "Consegui descobrir quando estava no

começo. Isso é muito importante. Hoje há mais informação
sobre o assunto e todas têm a chance de prevenir".

• DIA 10- sÁBADO
• Começa a pintura em rosa da ponte
ao lado da sede da Rede Feminina.

• 19h - Iluminação cor-de-rosa das
antenas do Morro da Boa Vista e

da sede da Rede Feminina, na rua

Procópio Gomes de Oliveira, 801.

• DIA 2 - DOMINGO
• 19h - Lançamento da campanha na

igreja matriz.

• DIA4-TERÇA-FEIRA
• 8h - Palestra com Dr. Luiz Carlos
Stoeberl no auditório da entidade.

• DIA8-SÁBADO
• 9h - Pedágio em ruas do Centro.

• DIA 9 - DOMINGO
• 8h30 - Corrida e caminhada no

parque Malwee. Parceria com a Acorjs
(Associação dos Corredores de Jaraguá
do Sul). Venda de camisetas e adesivos.

• DIA 15 - sÁBADO
• 8h30 - Caminhada na praça Ângelo
Piazera e lançamento do calendário
com fotos de pacientes. Venda de
camisetas e adesivos. Haverá carro de
som durante o trajeto e placas com

frases alusivas à campanha. Balões
serão soltos ao fim da caminhada.

atendimento gratuito em psico
logia, fisioterapia, terapia ocupa
cional, artesanato e ioga.

Despesas
Segundo a tesoureira e coor

denadora do setor de educação,
Emília Alquini, a Rede tem uma

despesa mensal em torno de R$ 22
mil. A Secretaria de Saúde do mu

nicípio repassa R$ 12.650,00 por
mês. O restante é obtido por meio
de doações da população na conta

de energia elétrica, rifas e arreca

dações em dois eventos realizados
todo ano: a Tarde Cor-de-Rosa, em

maio, e o Sábado da Solidarieda
de, em Julho. O Outubro Rosa será
mais uma forma de receber apoio
financeiro. "Estamos bem otimis
tas, principalmente com o pedá
gio'" conta Emília, que trabalha há
18 anos na Rede.
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LOUGANS DUARTEIDIÁRIO DO SUL

DIVISÃO ESPECIAL

Juventus se complica em Tubarão
Tricolor perde para o Hercílio Luz
e terá missão difícil em Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Em uma noite pouca inspirada,
o Juventus sofreu a primeira

derrota no Campeonato Catari
nense da Divisão Especial, por 3 a

O, para o Hercílio Luz, pela semi
final do turno. Para chegar à final,
o Moleque Travesso precisará fa
zer o que ainda não fez este ano:

vencer por uma diferença de três

gols. Se devolver o mesmo placar
no jogo de volta, no próximo do

mingo, às 15h30, no João Marcat

to, o Tricolor estará na final. Po

rém, a média de gols da equipe
jaraguaense na competição não

ajuda: são 0,7 gols por jogo.
No primeiro tempo, o Iuventus

conseguiu criar oportunidades e

manter a partida equilibrada, mas

o Hercílio Luz aproveitou as falhas
de marcação para abrir o placar
aos 34 minutos, com Uederson,
que girou na entrada da área e

chutou no ângulo. Melhor em

campo, a equipe da casa ampliou

o placar dez minutos depois,. tam

bém com Uederson.
No intervalo, o treinador Nino

Padilha fez duas substituições,
tirou Leandro e Jairo, para a en

trada de Catita e Matheus. As

substituições não surtiram efeito
e o Hercílio Luz continuou do
minando a partida, criando mais

oportunidades: O Juventus con

tinuava errando na marcação e o

meio campo pouco criava. Para
tentar corrigir, Nino tirou Max e

colocou Léo. Mas foi o time da
casa que marcou mais um e ma

tou o jogo. Em cobrança de falta,
Tiaguinho fez o terceiro.

Apesar da situação adversa, o '

comandante tricolor ainda acre

dita na classificação. "Podemos
ter uma grande tarde em Iaraguá
e fazer os gols. Se vamos conse

guir, não sei, vamos tentar", diz o

treinador. Para Nino, o resultado
foi normal, já que o Juventus não
fez uma boa atuação. "Nosso time
vinha bem, mas hoje não fomos

felizes", conclui.

.

-

FRUSTRAÇAO Moleque Travesso sai em desvantagem na semifinal do tumo do Estadual

MARCELE GOUCHE

TROPEÇO Leão do Vale é superado pelo Intemacional de Lages jogando no Botafogo

[araguá amarga terceira derrota no Estadual
Pelo segundo jogo consecu

tivo, o Sport Club Iaraguá de

cepcionou o torcedor que foi ao

Estádio do Botafogo. O Leão do
Vale foi derrotado na tarde de
ontem por 1 a'O pelo Internacio
nal de Lages. Com o resultado, a

equipe fica com os mesmos três

pontos e na quarta colocação. O

próximo jogo será sábado, con

tra o Caçador, fora de casa.

O primeiro tempo do jogo foi

equilibrado, com chances para as

duas equipes. Na segunda etapa,
logo aos 13 minutos, o zagueiro Ca

rioca, do Iaraguá, cometeu pênalti
e foi expulso. O goleiro Eder defen
deu a cobrança. Com um a mais
em campo, o Internacional passou
a dominar o jogo e o Jaraguá ape
nas se defendia, sem criar chances
de gol. De tanto pressionar; a equi-,

pe de Lages marcou o gol da vitória
aos 28 minutos. Emerson arriscou
de fora da área, Eder rebateu e a

bola sobrou para Adilson chutar
forte no canto direito.

Para o treinador Eira, faltou
calma para a equipe trabalhar
mais a bola, criar jogadas e finali
zar. "Depois que ficamos com um

a menos e sofremos o gol, ficou
muito difícil", comenta o técnico.

.SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 150/2011
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: OBRA CIVIL PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRE
TO PARA ARMAZENAMENTO DE RESíDUOS.
RETIRADA DO EDITAL: A partir 00 c.., 29/09/2011 das 8:00 h às 11:30 e das
13:00 às 16:00 h
DATA DA ABERTURA: 20/10/2011 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
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
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TÍTULO

Brasil conquista o Superclássico
Jogando no

Mangueirão lotado,
seleção de Mano
Menezes foi superior
ao time argentino e

levantou a taça

AGÊNClAFOLHAPRESS

Com gols de Lucas e Neymar,
a Seleção Brasileira ven

ceu a Argentina por 2 a O, no

Mangueirão, em Belém, ontem.

Com o resultado, os brasileiros
ficaram com o título do Super
clássico das Américas, torneio
amistoso em que as equipes não
utilizaram jogadores que atu-

. am na Europa. A equipe enfim
'venceu pela primeira vez um

adversário da elite do futebol
mundial. Antes, sob o comando
de Mano, a seleção tinha per
dido para a Argentina, França
e Alemanha, além de empatar
com a Holanda.

O último jogo contra a Ar

gentina, inclusive, foi válido pelo
primeiro confronto do Super
clássico das Américas, há duas
semanas. Como terminou em-

FUTSAL

Sequência
do aberto

, .

HOJe, a SER Marisol recebe
mais três jogos pelo
Campeonato Aberto de
Futsal. Às 19h, os times
femininos da Global Pisos/
Recicla Eventos e Sociedade
Barra se enfrentam. Depois,
é avez dos homens nas

quadras: às 20h, o Cometas/
Guaravel encara oVerdureira
Nair/ Yatil Construtora
e às 21h, o Tribuna dos
Bairros joga contra o Recicla
Eventos. Na terça-feira, 27 de
setembro, o Caneri Massas
venceupor 3 a 1 o Calhas
Leon / Altral, na competição
masculina. Na competição
feminina, duas vitórias: o

No Breck's Girls marcou 3
em cima do Pimenta Rosa,
que não fez nenhum gol e a

AD Olympya goleou a UPF -

Unidas Futsal por 8 a 3.

DIVULGAÇÃO

Jogadores brasileiros comemoram juntos o golaço marcado por Lucas

patada sem gols, a taça ficaria
com o vencedor do duelo desta

quarta. Considerando também
a Copa Roca, essa foi a oitava

conquista brasileira, venceu

também em 1914, 1922, 1945,
1957, 1960, 1963 e 1976. Os ar

gentinos foram campeões três
vezes (1923, 1939 e 1940).

o jogo
Apesar de dominar o primei

ro tempo, a equipe brasileira teve

dificuldades. Os lances mais pe
rigosos nasceram de cruzamen

tos ou chutes da entrada da área
- principalmente em finalizações
de Ronaldinho.

O ritmo do segundo tempo
não foi muito diferente, mas o

Brasil conseguiu marcar em um

rápido lance de contra-ataque .

Jogada que não conseguiu criar
no primeiro tempo. O lance co

meçou comBruno Cortês, pas
sou por Borges e Danilo e ter

minou com Lucas, autor de um

golaço, aos 8 minutos
Aos 29, Neymar marcou o

segundo gol brasileiro, em jo
gada que também iniciou com

Bruno Cortês. Ele tocou a bola

para Diego Souza, na esquerda,
que cruzou de primeira para o

atacante do Santos.

LUIZ PlRES/VIPCOMM

Luis Fabiano pronto para
estrear contra o Flamengo

Sem jogar desde o início de

março, quando se machucou
ainda pelo Sevilla, o atacante

Luis Fabiano deve reestrear pelo
São Paulo contra o Flamengo, no

próximo domingo, no Morumbi,
pela 27a rodada do Campeonato
Brasileiro. O jogador admite es

tar ansioso para a partida e es

pera ser a peça que faltava para o

São Paulo arrancar no Nacional.

"Espero treinar bem esta semana

e que dê tudo certo para eu es

trear legal, voltar a jogar. Foram
momentos difíceis, mas graças a

Deus tudo passou. Estou contan

do os dias", disse Luis Fabiano ao

site oficial do clube.
liA importância da minha volta

vamos ver no decorrer do cam

peonato. Espero voltar·bem, aju
dando o time. Ser aquela peça que
faltava. Quero ajudar o São Paulo
com a minha experiência e vonta -

.

de", acrescentou o camisa 9.
Até quarta-feira! mais de 48 mil

Jogador diz estar aasioso para voltar
a vestir a camisa do Tricolor paulista

" t I

ingressos já haviam sido vendidos
para a possível estreia do atacante.
O valor das entradas vão de R$ 20 a

R$ 200. A carga total é de 62.039 bi
lhetes. O São Paulo ocupa a tercei
ra colocação, com 46 pontos, três
a menos do que o líder Vasco. O

segundo colocado é o Corinthians,
que soma 47 pontos.

Ontem, em um jogo treino
contra o Audax (SP), Luis Fabiano
marcou o gol da vitória. Após boa

jogada de Henrique Miranda, ele
recebeu passe, driblou o goleiro e

empurrou para a meta rival para
selar o empate por 1 a 1 contra a

equipe da Série A- 2 do Paulista.
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Câmerasvão
auxiliar na

segurança
Schroeder, Massaranduba e Guaramirim
estão entre as cidades contempladas

GUARAMIRIM

CAROLINA CARRADORE

Até o fim do ano, Massarandu
ba, Guaramirim e Schroeder

contarão com um reforço na

segurança pública. Câmeras de
monitoramento serão instala
das nos pontos estratégicos das
cidades. O convênio com o go
verno do Estado será assinado
na próxima segunda-feira, em

Florianópolis. Participam da
solenidade os prefeitos de cada

município, o secretário da SSP

(Secretaria de Segurança Públi
ca)' César Grubba, e o coman

dante a compra de 339 equi
pamentos para instalação em

31 catarinenses. Neste primeiro
momento, Corupá não está na

lista das cidades beneficiadas.
O investimento do Estado será

de R$5,5 milhões, uma média de
R$ 177 mil para cada município.

Segundo informações do

major Iofrey, Guaramirim será

contemplada com dez equipa
mentos, enquanto Schroeder e

Massaranduba receberão cin
co câmeras cada.

A aquisição dos equipa
mentos é um acordo entre a

SSP e o poder Executivo da
cidade beneficiada. Guarami
rim ficará com a contraparti
da de cerca de R$ 90 mil. Os
outros dois municípios terão
um custo de aproximada
mente R$35 mil.

Como lunciona
o sistema de

monitoramento

A câmera de vigilância tipo
Dome tem um ângulo 350 graus,
ao redor de um eixo. De alta de

finição, tem a capacidade, por
exemplo, de fazer uma leitura
de 300 metros de distância de
uma placa de veículo. Através da .

imagem digital é possível iden
tificar o rosto de pessoas dentro
de veículo. Os equipamentos
instalados em Guaramirim, Mas
saranduba e Schroeder, estarão
conectados nos destacamen
to de cada cidade e na Central
de Emergência da 14° BPM, em,

Iaraguá do Sul. Através de um

dispositivo, ela poderá ser ma

nipulada em todos os locais de
monitoramento.

ARQUIVOOCP

l FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 27/9 às 12h30 a Sra. Cecilia F.

Uller, com idade de 74 anos. O sepultamento foi

realizado dia dia 28/9, às 16h, saindo o féretro
da Capela Mortuária da Vila Lenzi, seguindo
após para o cemitério da Vila Lenzi.
• Faleceu no dia 27/9 às 11h, a Sra. Bernar

dina L. Pradi, com idade de 80 anos. O sep
ultamento foi realizado dia 28/09, às 10h,
saindo o féretro da Capela Mortuária Cristo

Salvador na Barra do Rio Cerro, seguindo
após para o cemitério do Rio Cerro.

• Faleceu no dia 27/9 às 17h, o Sr. Udo

Fischer, com idade de 41 anos. O sepulta- ,

mento foi realizado dia 28/9, às 16h, sain
do o féretro da Igreja Santíssima Trindade
no Jaraguá 84, seguindo após para o cemi
tério do Jaraguá 84.
• Faleceu no dia 27/9 às 22h30, o Sr. Gilson

Jancoski, com idade de 40 anos. O sepultamen
to foi realizado dia 28/9, às 13h, saindo o féretro
da Capela Mortuária do Vila Lenzi, seguindo
após para o cemitério de Canoinhas.

Acidente deixa universitário
em estado grave

Permanece internado em esta

do grave o universitário guarami
rense, Paulo Henrique Sabino, 22
anos. O jovem se envolveu em um

acidente em Blumenau, no km 50,3
da BR-470, próximo ao cemitério

Parque Jardim, no bairro Fortaleza,
por volta das 20h de terça-feira.

Paulo guiava o Peugeot, placas
MFY 4915, de Brusque, quando
colidiu na transversal de um Scâ

nia, placas ADD-1579, de Curitiba.
O motorista do Peugeot voltava de

Gaspar, junto com a amiga India
nara Silva, 15 anos. Ela o acom

panhava no ensaio da fanfarra.
Indianara também foi íntemada,

mas recebeu alta na manhã de

hoje. Ela precisou amputar parte
do dedo de uma das mãos.

Até o fechamento desta edição,
o boletim médico do hospital San
ta Isabel, em Blumenau, informava

que Paulo permanecia na UTI em

coma induzido e respirando por
aparelhos. A notícia do acidente dos
dois colegas mobilizou a comuni
dade de Guaramirirn. Amigos e pa
rentes realizam corrente de orações
pela vida do rapaz. Paulo cursa Pu-

o

blicidade e Propaganda na Fameg e

tocou por muitos anos na Fanfarra
da Amat (Associação Musical Almi
rante Tamandaré).

ARQUIVO PESSOAL
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R$72.900,
OPCIONAIS: COMPLETO

R$25.900,
OPCIONAIS: COMPLEtO

-' Jetto 2.5
ANO 2009

R$S8.900,
OPCIONAIS: COMPLETO

GoIG4
ANO 2010

Poroti Surf
ANO 2008

R$31.900,
OPCIONAIS: COMPLETO

Fox 1.0 Plus
ANO 2006

R$24.900,
OPCIONAIS: OH, TE, Al

Palio Fire
ANO 2006

R$20.900,
OPCIONAIS: BÁSICO

Promoções válidas até 30109/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Caraguá Auto Elite

A escolha perfeitawww.outoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000

.Aproveite a Primavera para perder
os quilinhos a mais e arrasar no verão! �€.\ftA. DE JARAGUA 00 .

VO S�
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas· Fitoterápicos

CÁPSULA DE ÓLEO DE CÁRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na queima de gordura!
O óleo de Cártamo é um antíoxidante,
rico em ómega 3 e ómega 6.
Atua bloqueando a ação da enzima LPl

(responsável pelo armazenamento de gordura),
obrigando assim o organismo a utilizar o estoque
de gordura já existente como fonte de energia,
gerando a chamada lípólíse (queima de gordura).
Benefícios do Óleo de Cártamo:
-ínlbldor natural da lPL

(enzima lípase lipoprotéica responsável pelo aumento das
células de gordura no corpo).
-Acelera o Metabolismo.
�Ajuda na diluição dos Lipídeos,
redução da Celulite e da Gordura Localizada.
-Diminui as taxas de colesterol,
potencializa o sistema imunológico e

tem propriedades antí�ínflamat6rias.

COMPOSTO EMAGRECEDOR 6
Fórmula que associa Garcfnia, Faseolamina e Citrus.
GARCíNIA: Supri a fome, dando a sensação de saciedade e

diminui a vontade de comer doces.
FASEOLAMINA: Extraída do feijão branco, a Faseolamína
é uma glicoproteína que seqüestra 40% do carboidrato
consumido, inibindo assim a absorção de uma parte dos
carboidratos ingeridos na dieta. O resultado é a redução
dos níveis de açúcares e as calorias atribuídas a eles e uma

diminuição das reservas de gordura.
CITRUS: Obtido da laranja amarga, agita o ritmo do seu

organismo, acelera o metabolismo, promovendo um maior
gasto de calorias e, conseqüentemente, a queima de
estoques de gordura.

CREME DE MASSAGEM HIPERTERMICO
Com extrato de centella e gínkgo. Ativa a circulação,

.

combate gordura focalizada e celulite, diminuindo o aspecto
"casca de laranja".

Consulte seu médico ou nutricionista!
Faça-nos uma visita e conheça estas e outras.

fórmulas que auxiliam na perda de peso,
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