
Maratona jaraguaense
dedicada à sétima arte

começa nesta sexta-feira.
Além da exibição
defilmes, o evento
também oferece

oficinasministradas
por renomados

profissionais da área.
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Professor RodoUo Stringari émn dos propositores do projeto popular

Projeto popular
quereleiçãopara
escolhadediretor
Comunidade escolar de Massaran- política para escolha de diretores

duba deve protocolar na Câmara das unidades de ensino do municí

projeto de iniciativa popular com pio. As assinaturas necessárias, cer

objetivo de acabar com a indicação ca de" 600, estão sendo recolhidas.

SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO OPINAM SOBRE AMUDANÇA.
Página 4

Cem cirurgias
já foram feitas
emmutirão

A ECR MA

de Saúde do Estado já
beneficiou cem pacientes
da região que aguardavam
na fila, através do mutirão
de cirurgias eletivas. Página 7

Presídio passa
, .

por unta sene
de reformas
ATÉ AGORA, FORA
investidos mais de R$ 30mil
na pintura de grades e solo'
do pátio, substituição de
câmeras de segurança, entre
outras melhorias. Página 23

VENDAS

Feriado de Finados já
. , .

movimenta o comercio
e arranjos, tanto naturais
quanto artificiais, com pre
ços e opções para todos os
gostos e bolsos. Página 19

NO DIA DE RELEMBRAR OS

entes queridos já falecidos,
as principais homenagens
continuam sendo as flores
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Senai Casa Aberta
Depois da abertura no dia

de ontem este evento vai
até o próximo dia 28 e permite
a visita de jovens e adultos às

instalações do Senai em todos os

municípios onde está instalado
e ainda permite participar de
uma série de atividades e obter

informações sobre todos os

cursos e a forma de se inscrever

para os mesmos. Em Iaraguâ do
Sul, será possível acompanhar
ainda uma etapa da Olimpíada
do Conhecimento que é um
evento que busca mostrar ao

público as realizações dos
alunos com premiações inclusive
em eventos no exterior.

Projovem trabalhador
Estão em fase final as últimas providências legais para que seja
possível o lançamento dos editais para a realização já no início do

próximo ano dos primeiros cursos com a verba federal já assegurada
pelamunicipalidade. Eles acontecerão ao longo de todo o ano de 2012.

S L
'"

A Sol Paraglíders já conta cosn uma rede de
revendedores de seus produtos espalhada pelo país,� mas

depois de alguns nleses de existência da Sol Store junto
à, fábrica que também c01uerdaUza a Unha de produtos
Sol Flywear, inicia a introdução desta Unha junto à sua
rede de revendedores de equipaInentos de voo.A
pdrneira loja a aderir ao novo fo:n.nato está locaJizada
emAtibaia e j;t,l disponibiliza aos praticantes e

shnpatiz,antes do voo toda a linha de roupas e acessórios.
DIVULGAÇÃO

Ikarsten@netuno.com.br

l,furlfrlltlirJt ,;te OpHC�I®tll/l,idades
Para o próxhno ano estão sendo ofertadtlS 1200 vagas
gratuitas para Jovern Aprendiz attavés do Senai de

Jaraguá do Sul. Paralelamenteg amunicipalidade
obteve recursos d'O governo federal para promover
cursos do progra]na Projovenl que aü��nderá 300
candidatos talnbéln de forrna gratuíta.Fínalmente,
o Pronatec tanlbéln conta corn uma 'Oferta de

aproxbnadalnente 1200 vagas ea: 2012, igualrnente
gratuitas e ainda an» ajuda mensal. A isto se sornmn

as vagas já oferecidas pelos cursos nonnais de
qrtaUHcação das dhlersas instituições, Portanto� o que
nã.o falta sã.o 'Oportunidades para a quaUficação dos

jovens para cargos lnelh'Or renaunera.dos.

Campus GeraldoWerninghaus
Depois de assumir o prédio localizado junto à Católica de
Santa Catarina e o Senac, o IF/SC está realizando volumosos
investimentos neste que é o Campus Avançado Geraldo
Werninghaus. O prédio de 3.500 m2 vai passar por uma reforma
estimada em R$l,17 milhão além de receber novo mobiliário
avaliado em R$ 1 milhão e ainda investimentos em laboratórios
no montante de R$ 2,8 milhões. Na unidade já estão concentrados
os cursos na área de Eletro Eletrônica e Metal Mecânica. Este

prédio que atende 550 estudantes está totalmente tomado e já
está decidido o investimento de mais R$ 6 milhões que
permitirá a ampliação das instalações para 9.000 m2.

Intrigante
o Anuário do sistema
Público de Emprego,
Trabalho e Renda
2010/2011 que apresenta
dados relativos ao ano

de 2009 foi divulgado
pelo Ministério do
Trabalho e Emprego e pelo
Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese).
Entre um mundo de dados,
existe um que é muito

intrigante, pois segundo
o estudo, 50% dos jovens
de 18 a 20 anos estão

desempregados. Mesmo
considerando que boa

parte desta população
está envolvida com
os estudos e não quer
trabalhar, ainda assim o

número parece muito alto.

Investimento estrangeiro
Apesar de todas as medidas para conter a entrada de capital
estrangeiro no país, o volume de investimento direto já
ultrapassa US$ 50 bilhões no ano. Trata-se de um novo recorde,
disparado. Em relação ao ano passado, o crescimento também
é fantástico, pois em todo o ano de 2010 o investimento

estrangeiro acumulou US$ 22,557 bilhões. Claro que de onde
vieram estes dólares existem muito mais procurando uma boa

oportunidade de negócio. Principalmente quando na maioria
dos países o juros está muito próximo de zero.

Minério de ferro
Pequenas reduções na demanda chinesa pelo
minério de ferro provocaram uma queda
drástica no preço do mesmo, caindo 19%
este mês. A culpa pela queda dos preços está
sendo atribuída pelos concorrentes àVale que
redirecionou alguns embarques provocando
um excesso de oferta. Resta saber se foi uma

ação errada ou uma estratégia premeditada.
Diante de uma pequena redução na demanda
por terras raras, a China simplesmente paralisou
a produção para manter os preços no patamar
desejado. Isto também poderia ser pelo menos
tentado com o minério de ferro cujo mercado é
dominado por apenas três empresas.

Produção industriei! "

De acordo com os dados da CNI - Confederação Nacional da
Indústria - a produção industrial deve uma redução de 6,3%
na comparação entre setembro e agosto. Os dados constam.da
Sondagem Industrialpublicadapela entidade. Segundo amesma
pesquisa, asmais atingidas são as empresas grandes, isto é, commais
de 500 empregados. Considerando amagnitude da redução, toma-se
um dadomuito preocupante. Esta sondagem foi realizada entre 01'
dias 3 el8 de outubro com 1.737 empresas de todo o país.

DUPLA SENA
SORTEIO N° 1014
Primeiro sorteio

06 - 07 - 21 - 37 - 44 - 50

Segundo sorteio

08 - 09 - 14 - 22 - 24 - 31

QUINA
SORTEIO N° 2730
35 - 45 - 47 - 76 - 79
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Quando eu estudava psicologia na

PUC/RS, lembro bem da primeira
vez que o professor falou-nos sobre de
sejos e intuições. Fiquei em dúvida. Le
vantei o dedo e perguntei sobre como

eu podia saber se o que eu sentia era

uma intuição ou um desejo disfarçado.
Intuição, disse o professor, é co

nhecimento sem consciência, você
sabe que sabe mas não sabe de onde
vem esse saber, essa certeza. E desejo
é desejo, não é preciso discuti-lo, você
sabe bem quando tem um desejo.

O que muito ocorre, todavia, é que
confundimos, fazemos questão de
confundir, intuição com desejo. Mui
tos vão além, confundem desejos com
fatos, veem alguma coisa que não exis
te mas que elas. desejam que exista.

Vim até aqui para falar de umamen
sagem que achei no meu horóscopo,
aquele horóscopo do Oscar Quiroga, o
das mensagens de ordem moral, nada
tendo a ver com astros e estrelas no céu.

O horóscopo dizia-me assim: - "Em
vez de anunciar tudo que irá fazer,

redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

J
CONSELHOempreenda a necessana ação com

seus próprios recursos e sem chamar

atenção. Só divulgue seus movimentos
uma vez que estejam concluídos, mos
trando resultados".

Dito de outro modo, aja, faça o que
tem que fazer, vá em frente e não abra
a boca para contar dos seus planos an
tes de concluí-los. - "Ah, Prates, mas
sempre é bom ouvir as pessoas antes

de agirmos, mais ainda quando o que
pretendemos é coisa séria".

Falando antes, leitora, você vai ser

desencorajada, vai perder o entusias
mo. E se você estiver em dúvida, é aqui
que entram a intuição e o desejo. A in

tuição, que é uma especial certeza da
razão e do coração, quase nunca erra.

Já os conselhos alheios costumam ser

palpites. Melhor é seguir sua intuição,
mas cuidado para não confundi-la
com um desejo. O desejo, sim, pode
lhe arruinar a vida, e isso quase sem

pre acontece quando o confundimos
com intuição. Complicado? Eu tam

bémacho.

DO LEITOR

I
/\ audiência pública realizada para
.l'\o debate sobre a questão da de

molição do ginásio Arthur Müller foi
extremamente importante para que
nós, cidadãos jaraguaenses, perce
bêssemos que atitudes nosso poder
executivo tem em relação à forma
de governo democrático de direito.
Fiz-me presente na data da audiên
cia como estudante preocupada e

cidadã atuante, confesso que estou

chocada com a falta de respeito que
o representante do paço municipal
demonstrou com os presentes.

As declarações dadas em defe
sa da demolição não passaram de
falácias jogadas ao vento, afirma
se que irão construir outro ginásio
de esporte, porém, deixam claro

que não reformam o ArthurMüller

por que não há verba, perdoe-me,
mas há algo contraditório nisso,
não? Os problemas que nós jara
guaenses enfrentamos são vários:
descaso com a segurança pública,
desrespeito da "Canarinho" com

seu contrato firmado, pouco apoio
as modalidades esportivas, falta de

lazer, e outros derivados problemas.
E em meio a tanto descaso, ainda,
necessitamos ouvir declarações

do paço municipal que ofendem o

sentimento democrático?
Sou parte da classe estudantil e

não vamos nos calar diante de tanto

desrespeito com os interesses da po
pulação. Quero deixar claro a todos
os leitores a informação que nós es

tudantes, que no ato da audiência
fomos chamados injustamente de

"vergonha", simplesmente reivindi
camosmelhorias e respeito à voz do

povo de Iaraguã do Sul, também em

um ato ridículo recebemos um "car
tão vermelho" de um cidadão moti
vado pelo fato de não aceitarmos que
seja imposta determinada situação
sem um estudo e uma avaliação téc
nica do assunto.

O tempo do "coronelismo" (Re
pública Velha) é um ato repugnante
ao respeito da democracia, os cida
dãos têm o direito de manifestar sua

indignação, pois, todos os represen
tantes públicos são empregados do

povo e devem respeitar o posiciona
menta da maioria. Não a demolição,
sim ao respeito da voz da população.

Mariana de PaulaRigon,
acadêmica deDireito da

Católica de SantaCatarina

FALE CONOSCO

Achei este conselho na revista Caras: - "Nun
ca dê um sorriso a alguém esperando ter outro

em troca': Bah, comigo nãofunciona, se dou um
sorriso quero outro em troca, sim. Que conversa
é essa de alguém não poder retribuir um sorri
so? Se não o puder é pessoa muito grossa, tosca,
distância com esse tipo de gente. Será que nunca
ouviram dizerquegentileza geragentileza?

ORAÇÃO
Aprendi cedo na escola marista que - "Na

oração pessoal, a discrição é fundamental':
Mas vá dizer isso às multidões de histéricos

afeitas aos circos demoníacos de gritos e exor

cismos, vá. A fé é silenciosa e forte como uma

rocha. Se for escandalosa e pública não é fé, é
histrionia, doença psiquiátrica.

QUEM
Qual é o único profissional que pode ver, ou

vir e tocar no futuro? Acertou, é o professor. E
mais que isso, o professor é um construtor defu
turos, dedestinos. Quero dizer, os bonsprofessores.

CHARGE

EM MASSARANDUBA

..

NAQ QU'ER!MOS
D1Re:ToR COt-1

Q.l. (QUEM
INQ\CA) f

oprojeto de iniciativa
popularqueserá
apresen�porprofessores
e.alunosdeMassaranduba

I

"propõe J4;mtílmuikl:hça
muitograiule na definição
dos diretoresdas escolas

públicas domunicípio:
seaprovado, o cargo não
seria ocupadomaispor
"ind,Í,q; ',,'

-
I

ftica" esim pq
f, .,11',.:' , J "

eli!ição, das escôlãs:
A idetaãinda deveser
discutidapela Câmara de
Vereadores domunicípio,
caso oprojeto consiga
assina tsu cient�.

pO'lr concurso

pÚblit:? opçáo que

e godedire
de escolaé um dos últimos

quedeveria estaratrelado
aos interessespolíticos da
gestão vigente,.e como2012

, éano efél�, iJ, équasecéito
queas eleiçõesmunicipais
afetem diretamentea

administração das escolas
e épouco provávelque essa
influência seja positiva.
Osproponentesda eleição
para diretores das escolas

públicas afirmam que o

projeto deveria seraplicado
em todo oEstado.Mas se o

que émais importantepara
o cargo éa competência,
MO éatravés de eleições
que se escolhe omais apto.
A indicação leva ao cargo
o candidato commelhores

contatos, omais carismático.
Aindahá uma terceira via:
a escolhadodiretorvia
concursopúblico, outra
opçãoque deveria estarno
cerne do debate.

Diretor: Nelson Luiz Pereira- nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes· redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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P OCESO DEMOCRÁTICO COMO FUNCIONA
O SISTEMA BOJE

Diretor? Só se for eleito! • Nomeação: O gestor da escola
é escolhido pelo prefeito,
podendo ser substituído a

qualquermomento.

• O que o projeto propõe:
Pormeio de processo eleitoral,
a vontade da comunidade

prevalece, pois a escolha do
diretor é feita pelo voto .

Comunidade reivindica, pormeio de projeto
popular, que tenha fim a ocupação de
cargos por apadrinhados políticos

citados administrem a unidade
de ensino para não prejudicar
os estudantes. No geral, para ele,
política partidária não combina
com educação.

MASSARANDUBA
... .

DAIANA CONSTANTINO

ELEIÇÃO PREVISTA
NO PLANO NACIONALProfessores e alunos de Mas

saranduba pretendem pro
tocolar na Câmara de Vereadores
um projeto de iniciativa popular
nas próximas semanas. Iniciado

.
na escola municipalMinistro Pe
dro Aleixo, o movimento objetiva

. acabar com as indicações polí
ticas para o cargo de diretor das
unidades de ensino da rede mu

nicipal e implantar um sistema
eleitoral democrático.

Segundo o professor Rodolfo

Stringari, a ideia surgiu durante as

aulas sobre a democracia no Bra
sil. A proposta foi bem vista pelos
alunos e educadores da escolaMi
nistro Pedro Aleixo, onde Stringari
trabalha atualmente, e a iniciativa

ganhou adeptos de outras unida

des, fora o apoio dos pais.
Para a professora Daiane Mul

ler, 36 anos, este é momento ide
al para apresentar o projeto. "Ano
que vem é ano de eleição. Quando
ocorrem mudanças na estrutura

administrativa da Prefeitura, con
sequentemente novos diretores
são indicados", afirma. A favor da

proposta popular, ela acredita que
a comunidade tem o direito de

participar da escolha e evitar que
interesses políticos influenciam
na educação dos seus filhos.

Além de defender o princí
pio democrático, os professores
querem dirigentes qualificados
à frente da escola. Conforme o

educador Gustavo Rietter, 32

anos, é importante que profissio
nais da área da educação e capa-

De acordo com o secretário
de Educação da Prefeitura de

Iaraguá do Sul, Sílvio Celeste, a
eleição para diretor de escola
é uma tendência do Plano
Nacional de Educação que deve
mudar o sistema nos próximos
anos em todo o país. "Sou a

favor amudança, mas penso
que é preciso discutir o modo
como será feita a eleição para
evitar criar problemas entre
os professores, e a escola ser

prejudicada".
Já a secretária de Educação
da Prefeitura de Guaramirim,
Cristiana Poltronieri, ainda não
tem opinião formada sobre o

assunto. "Na verdade aminha

opinião está bem dividida. Tanto a

indicação como a eleição tem seu

lado positivo e negativo", afirma.

Apoiadores

O recolhimento de assinaturas

para validar o projeto de iniciativa

popular na Câmara de Vereadores

já c?meçou. Stringari explica que
buscou respaldo na LeiOrgânicado
Município para elaborar a proposta.
"Precisamos recolher cerca de 600

assinaturas para corresponder a 5%
do total de eleitores do município.
Além disso, moradores de mais de
urn bairro devem apoiar o projeto
e urna das localidades deve reunir
mais de 1% dos 5% do total dos elei
tores". Para o professor, esses requi
sitos serão alcançados nas próximas
semanas. Ele acredita ainda que a

iniciativa pode se tomar urn exem

plo para todo o Estado.

--_
-tiíl4lst.�. d

PROPOSITOR
ProfessorRodolfo defendewn sistema
democrático para escolha de dirigentes

o que pensa o prefeito
de diretor. "Hoje em dia diretor
não é mais indicado por partido,
mas por competência. Tratamos
a educação de forma diferente.
Garanto que a maioria dos atu

ais diretores não são filiados ao

PSDB, apenas dois ou três opta
ram por se filiar por vontade pró
pria. Por isso pode ser arriscado
criar um projeto de lei dessa na
tureza", defende.

o prefeito de Massaranduba,
Mário Fernando Reinke (PSDB),
diz desconhecer o projeto de ini
ciativa popular que dispõe sobre
a escolha de dirigentes das uni
dades escolares e centros de edu

cação infantil da rede municipal
de ensino. Mesmo preferindo
não se posicionar, o mandatário

antecipou argumentos em defe
sa das indicações para os cargos

Opinando PRINCIPAIS ARTIGOS
DO PROJETO
• Dirigentes serão eleitos pela
comunidade escolar mediante

registro de chapa junto à
Comissão Eleitoral Central

• Alunos com idade acima dos
12 anos, pais e professores
formam a comunidade escolar
e poderão participar da eleição

• O voto será secreto e

direto, proibido o voto por
representação ou procuração

• Será permitida campanha
eleitoral

• Poderá se candidatar ao

cargo de dirigente o servidor

público integrante do quadro
do magistério mediante
comprovação

o aluno Eduardo Scanurri, 14

anos, que participou da elabora

ção do projeto, diz que é a favor da
iniciativa. "Muitas coisas melho
raram na escola nos últimos anos.

Mas acho que temos o direito de

participar da escolha do diretor".
A estudante Makeli Camila deVar

gas' 14 anos, também avalia posi
tivamente o projeto. "A escola só
tem a ganhar com o projeto de ini
ciativa popularporque o que vale é

eleição democrática".

. Professor conversou
com vereadores

j.... ,
•

>I' �', ...

MakeIiCamiIa de Vargas também luta

pela eleição para diretores

lar. IINão falo somente para
Massaranduba, mas acho que
a proposta é valida porque
querendo ou não quando se

trata de escolha de diretor
tem cunho político o que dei
xa pessoas.capacitadas e boas
de fora. Não desmerecendo

quem exerce hoje o cargo de

diretor, mas é preciso tornar

mais democrático Q preces-
i I, fat':za.

i

Segundo o professor Ro
dolfo Stringari, os parlamen
tares já foram informados so

bre o projeto � maioria deles
se comprometeu em apoiar
a iniciativa. A reportagem do
O Correio do Povo ouviu on

tem o vereador .Mauro Bra
moski (PSD). Ele disse que
desconhece o teor do texto,
mas a I?.[incípio é a favor.do

� "
.

"

..
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Avisão do diretor da escola
escola não prejudica os alunos
e nem os educadores. "Procuro
atender todo mundo de maneira

igual". Sobre o projeto de inicia
tiva popular, Lewandowski teme
que a eleição se torne uma briga
política partidária entre a comu

nidade. "Desta forma a escolha
do diretor vai envolver política e

isso sim pode dividir os professo
res", contrapõe.

Ioanir José Lewandowski,
diretor da escola municipal Mi
nistro Pedro Aleixo, é filiado ao

PSDB e defende seu cargo mos

trando as melhorias realizadas
na unidade de ensino nos últi
mos três anos. O dirigente pre
fere não criticar os professores
propositores da mudança, mas

garante que a indicação políti
ca para a administração de uma

Ilno que vem é ano
de eleição. Quando
ocorrem mudanças

na estrutura

administrativa
da Prefeitura,

consequentemente
novos diretores
são indicados.

ProfessoraDaianeMuller

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Patricia Moraes 2106.1926 -, patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Cenário embaralhado
7\ To campo jurídico ainda há dúvidas
1 V de que resultados Cecília Konell

. (PSD) obterá com recurso de defesa
que deve ser apresentado nos próximos
dias. A primeira estratégia é tentar

conseguir uma liminar que garanta á
prefeita o direito de buscar a reeleição,
porque dificilmente o Supremo
Tribunal deJustiça (STJ) deve dar
um parecerfinal antes de outubro de
2012. Mesmo assim, não há nenhuma
garantia que a estratégia surtirá efeito.

A decisão dos desembargadores do
T]lSC (Tribunal deJustiça de Santa
Catarina), de cassar os direitos políticos
da prefeita por três anos, mesmo que
ninguém assuma publicamente,
deixou o Paço um tanto quanto
desnorteado. Há entendimento
também de que a falha pode recair
sobre o ex-procurador do município,
Valmir Elói, que teria autorizado o

governo a pagar uma gratificação
para irmã da prefeita. Cecília declarou

diversas, principalmente em meio à
crise que enfrentou após a edição de

. 2009 da Schützenfest, que não desejava
concorrer em 2012, mas a base aliada,
depois de passado o auge da crise, já
vinha desde o ano passado preparando
o cenário para isso. E não há como

negar que Cecília é hoje o principal
nome do PSD. Se o tabuleiro formado
para as eleições do próximo ano estava

bastante claro, agora muitas dúvidas
'

começam a surgir outra vez.

Dobradinha?
"Temos confiança de que
vai dar tudo certo. A irmã da

prefeita já devolveu os R$ 12

mil para o município. Mas,
se der tudo errado, vamos
indicar o Alcides Pavanello

para vice de Dieter Janssen.
Quero ver quem ganha de uma
dupla assim", do consultor

.

do gabinete do governador
Raimundo Colombo,
Carione Pavanello (PSD).

Jovem
o pp está organizando
a criação oficial da ala
Jovem do partido, que
será coordenada por Luís
Fern.ando deAlmeida. O
evento deve acontecer
nospróximos días,

Férias
Decreto assinado pelo
prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB) estipula férias
coletivas do funcionalismo

público entre o período de 22

de dezembro de 2011 a 20 de

janeiro de 2012, .sem os dias
de ponto facultativo como em

, Jaraguá, em que o funcionário

ganha folga sem que os dias

sejam descontados
do período de férias.

Salário
Projeto do prefeito de

Massaranduba, Mario Fernando
Reinke (PSDB), prevê que o

salário dos conselheiros tutelares

seja reajustado para R$ 1.013.

O texto recebeu emenda do
vereadorMauro Bramoski (PSD),
que sugere que o município
pague R$ 1.650 para categoria.

DIVULGAÇÃO
I I' I II' 'H

Sem lolga
Servidores federais estão
insatisfeitos. Tudo porque a

presidente Dilma Rousseff
suspendeu o feriado pelo dia
da categoria, lembrado nesta
sexta - feira. Adiou para 14 de

novembro, uma segunda-feira
quemuitos já emendariam por
ser feriado na terça.

A sexta queda
Envolvido em denúncias de participação em fraudes no
Ministério do Esporte, Orlando Silva (PC do B) deixou o
cargo na noite de ontem, após uma longa conversa com a

presidente Dilma Rousseff (PT). Orlando é o sexto ministro
a cair desde o início do governo, 9 quinto por suspeita de
corrupção. Antes dele, Dilma já havia demitido Alfredo
Nascimento (Transportes),Wagner Rossi (Agricultura),
Pedro Novais (Turismo) eAntonio Palocci (Casa Civil).
Nelson Jobim (Defesa) deixou o cargo por falar demais.

Segundo Tempo
'O presidente da Fundação Municipal
de Esportes, Marcia Feltrín, aguarda
comunicação do Ministério do

Esporte autorizando a Prefeitura a

adiar a implantação do programa
Segundo Tempo para início de
2012. Cerca de R$1,2 milhão já
foram liberados para atender cinco
'mil estudantes do município.
Segundo Peltrin, o adiamento não
tem relação com as dénúneias que
cercam.o programa, mas sim com a

proximidade do fim do ano letivo, o
Que invi.a'bjilizaria o eomeço de uma
atividade desse porte.

"'.

Itinerante
A Câmara de Jaraguá promove
sessão itinerante, hoje às 19h,
na EscolaVitorMeíreíles, que
completou 75 anos de atuação.

Inchaço
A Comissão de Constituição e

'.

Justiça (CCn da Câmara Federal

aprovou, em caráter conclusivo, dois
projetos de lei criando 1.853 novos

cargos no âmbito do Poder Executivo,
sendo 1.293 no Itamaraty e mais
560 naAdvocacia Geral da União
(AGU), sem contar a transformação
de cargos já existentes. No caso do
Ministério das Relações Exteriores, o
governo pede a criação de 400 vagas
de diplomatas e ainda 893 cargos
de oficiais de chancelaria. As duas

propostas foram enviadas em 2010,
ainda na gestão do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.

SC-416
Comitiva liderada pelo presidente da

Câmara, Jaime Negherbon (PMDB) e
pelo secretário de Desenvolvimento

Regional, Lio Tironi (PSDB), deve
fazer uma vistoria na SC-416 para
conferir os problemas apontados por
moradores e motoristas. A rodovia,
que liga Iaraguá a Pomerode, foi
tema de reunião na última segunda
feira, quando membros do Deinfra
(Departamento de Infraestrutura)
se comprometeram a estudar
as melhorias possíveis. Falta de
acostamento e inexistência de

sinalização são as principais queixas.

o melhor plano de saúde é iver.
O segundo melhor é UOImed.

.

....' ..
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Transporte coletivo
é objeto de estudo
Pesquisa objetiva orientar vereadores para
a análise dos projetos de leis que devem
regulamentar o meio de transporte público
GU.ARAMIRIM

DAIANA CONSTANTINO

Um estudo dos dois projetos
de lei sobre a concessão

do transporte coletivo de Gua
ramirim e as tarifas deste ser

viço público deve ser entregue
para a Câmara de Vereadores e

a Prefeitura na próxima terça
feira, dia 31. Elaborada volun
tariamente por dois professo
res universitários especialistas
nesta área, a pesquisa objetiva
indicar melhorias para pos
síveis alterações e emendas à

proposta do Executivo que tra

mita nas comissões permanen
tes do Legislativo,

Doismeses atrás, o presiden
te da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação, Jaime de Ávila
(PT), acertou uma parceria com

a Aciag (Associação Empresa
rial de Guaramirim) para que a

entidade prestasse suporte para
o trabalho de análise dos dois

projetos de lei. Decisão que se

justifica pela complexidade das

matérias, além de a discussão
do tema ter ficado restrita a um

pequeno grupo de pessoas que
participaram das audiências pú
blicas no decorrer deste ano.

Fechada a parceria, a Aciag
buscou profissionais para reali
zarem um estudo dos projetos e

sugerirem melhorias. Presidente
da entidade, Carlos Hugo Deque
eh, viu no pedido dos parlamen
tares uma alternativa de acres

centar novas propostas às leis.
"Em conversa com os vereadores

percebemos algumas lacunas no
projeto do Executivo. As linhas e

os horários de ônibus, por exem
plo, são pontos que vamos me

lhorar e ampliar para beneficiar a
população, o comércio e a indús
tria", destaca.

Rogério Souza Silva, secretá
rio Executivo da Aciag, explica
que o estudo dos especialis
tas passará por uma avaliação
jurídica e será anexo junto
aos projetos de lei. Possíveis
emendas e alterações poderão
ser feitas a partir do estudo e

avaliação jurídica da Acíag.
Portanto, não há previsão para
votação dos projetos.

O relator da Comissão de

Economia, Finanças e Fiscaliza

ção' Diogo Iunckes (PR), acre

dita que o suporte oferecido

pela Aciag não deixará brechas

para equívocos nas leis que vão

regulamentar o transporte co

letivo. O parlamentar pretende
transformar as sugestões em

emendas e levá -las para votação
o quanto antes.

Ao lado desta página, a re

portagem do O Correio do Povo

apresenta antecipadamente os

principais pontos que devem
ser propostos como emendas
aos projetos, entre outras possí
veis alterações.

Assim que o estudo
for concluído,
queremos abrir
a discussão dos

·etôs,�ara
"�,i ,', ,de II, ii'

plen.rio .,ela Câmara,
como fi., fosse sessão.

Vereado!'
JaDne deÁvila

ARQUIVOOCP

Secretaria anuncia período para recadastramento
MARCELE GOUCHE

MaristdaMêneI orienta população acerca
das datas do processo de recadastramento

i. '

JARAGuÁ DO SUL

A Secretaria de Habitação e

Regularização Fundiária da Pre
feitura de Jaraguá do Sul con
voca os inscritos em programas
habitacionais para fazer o reca

dastramento. O objetivo é atua
lizar o número de famílias. Atu

almente, cerca de 11mil pessoas
estão cadastradas.

O recadastramento deve ser

feito por pessoas inscritas até
2010 e que não tenham atuali
zado seus dados neste período.
"Este trabalho será feito entre

os meses de novembro e de
zembro e durante este período
não serão feitos novos cadas

tros", destaca a secretária da
, pasta, Maristela Menel.

As novas inscrições serão
retomadas em janeiro de 2012,
após o recesso da Prefeitura. IIOS
inscritos que não fizerem esta

atualização de dados terão o ca

dastro desativado e com isto, não

poderão ser selecionados para
os programas habitacionais",
completa .. É necessário manter

as informações em dia para que
se possa ser contemplado pelos
programas. A Secretaria da Ha

bitação deve distribuir material
informativo sobre o recadastra
mento nos próximos dias, em

creches, escolas, entre outras

instituições do município.
Os seguintes documentos

serão necessários: Carteira de
identidade e Cadastro de Pessoa

Física (CPF); carteira de trabalho:
título de eleitor; comprovantes
de renda e de residência (atu
ais); certidão de nascimento dos
filhos menores de 18 anos; certi
dão de casamento ou de nasci
mento (se solteiro ou amasiado);
atestado de frequência dos filhos
(creche ou escola) e telefone para
contato. O pré-agendamento
deve ser feito pelos telefones (47)
2106-86310u (47) 3376-0536.

• Projeto do Executivo
prevê 20 anos de con
cessão emais dez anos

para renovação do
contrato com a empresa
de viação. A emenda irá

propor redução para oito
anos de contrato e mais

- quatro anos para renovar
os serviços da conces
sionária.

•Modificar a mensag�m
da redação jurídica do
projeto de lei objetivan
do esclarecer que toda
e qualquer alteração no
contrato entre Prefei
tura e empresa conces
sionária do transporte
coletivo, entre outras
mudanças afins da área,
deverá ter o consenti
mento e a aprovação da
Câmara deVereadores.

• O edital de concorrência
pública a ser publicado
pela Prefeitura para
contratar a empresa
concessionária do trans

porte deverá obedecer
ao projeto de leimedi
ante acompanhamento
do Legislativo. O objetivo
é evitar que o contrato

abra brecha para que a

vencedora não ofereça
os serviços exigidos por
lei aos portadores de
deficiência física e aos

integrantes da área da
educação.

• O projeto de lei deverá
sermais bem especifica
do quanto à regulamen
tação dos transportes de
táxi emicro-ônibus.A
discussão será ampliada
com a comunidade e o

Executivo para separar
as exigências dos meios
de locomoção. Se for
necessário, a Câmara irá
propor a votação deles
em projetos individuais.

lls linhas e os

horários de ônibus,
por exemplo, são
pontos que vamos
melhorar e ampliar
para beneficiar
a população,
o comércio e a

indústria.

Car'losHugo Deqllecll
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Uma centena já foi
operadaatravés de
pro ma do Estado
Campanha deverá atender 26,6% da
demanda. Cerca dê três mil pacientes
aguardam por cirurgias na região
REGIÃO

LORENA TRINDADE

/\ campanha da Secretaria de
.l'\.saúde do Estado para a rea

lização de um mutirão de cirur

gias eletivas acaba de completar
três meses - foi lançada em 25

de julho. Desde lá, alguns mu

nicípios catarinenses passaram
por impasses para dar início aos

procedimentos. Iaraguá do Sul
é uma das cidades que atrasou

quase dois meses para começar
a convocar os pacientes em fila
de espera. Conforme reporta
gem de OCP de 5 de setembro,
a Secretaria Municipal de Saú

de, a Gerência de Saúde da SDR

(Secretaria de Desenvolvimento
Social) e os hospitais Jaraguá e

São José, ainda negociavam nos

primeiros dias de setembro e

não havia data certa para o início
das cirurgias.

De acordo com o gerente de
Saúde da SDR, Jair Pedri, que as

sumiu a função há duas semanas,
o mutirão tem caminhado bem.
Desde as primeiras reuniões en

tre órgãos públicos de saúde e

hospitais, o objetivo era realizar
800 cirurgias até o fim deste ano.

Cada hospital está encarregado
de executar 400 procedimentos.
O hospital Jaraguá saiu na fren
te e, segundo Pedri, realizou 80

operações até agora, já o hospital
São José fez 20 cirurgias. "Graças
à parceria dos hospitais temos

este. número", diz. Ele explica
que o Termo de Compromisso de
Adesão ao Projeto Estadual de

Cirurgias Eletivas ainda não foi
assinado pelos hospitais mas,
mesmo assim, as casas de saú
de adiantaram o atendimento
aos pacientes.

Ainda conforme informações
da Gerência de Saúde da SDR, o
hospital Jaraguá tem 160 e o São

José, 80 exames pré-operatórios
agendados. Pedri se mostrou

esperançoso em conseguir reali
zar as outras 700 cirurgias até o

fim de 2011. No entanto, ao ser

lembrado sobre a proximidade
do mês de dezembro, disse: "se
não conseguirmos até o fim do

ano, as operações continuarão
no ano que vem". A intenção é
executar 550 operações de orto

pedia, otorrinolaringologia e ci

rurgia geral e 250 procedimentos
oftalmológicos. São pagos, pelo
Estado, R$ 200 para cada cirur

gia. O hospital também receberá
em torno de R$ 100 mil, como
prêmio, conforme for realizando
as operações. Números da Se
cretaria de Saúde do município
apontam para uma fila de espe
ra com cerca de três mil pacien
tes, ou seja, a primeira parte do

mutirão contemplará 26,6% dos

que aguardam por cirurgias. O
secretário de Saúde de Jaraguá,
Francisco Garcia, afirma que na

reunião do colegiado, hoje à noi

te, pretende fazer uma avaliação
da campanha.

EDUARDO MONTECINO

Jair Pedri acredita quem�o farámaioria das cirurgias até dezembro
�i. ',o ,
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MARCELE GOUCHE

:.� pagou� ser operada sem ter ",

� esperarPor feWrein ou�o de 20)2
',I ,',)

Jovem operada sofre descaso
Após fraturar o braço, o an

seio da estudante Fernanda Lúcia

Mais, 19 anos, era retirar logo as

placas e poder voltar a desenhar
e participar efetivamente das au

las de Arquitetura. Mas, ao tentar
marcar a consulta de retomo, 45
dias depois, veio a desagradável
surpresa: vaga no setor de Ortope
dia só em fevereiro de 2012. Para
não perder o semestre, a mãe da

jovem, a funcionária pública Elia
ne Mais, 42 anos, precisou fazer
um empréstimo de R$ 1,4mil para
realizar o procedimento com uni

médico particular.
Estudante da faculdade deAr

quitetura da Furb, em Blumenau,
'o drama de Fernanda começou
quando, em 18 de agosto deste
ano, ela escorregou em uma esca

daria e foi levada pela mãe para o

Hospital São José, em Iaraguá do

Sul, com fortes dores no braço,
"Foi feito um raio-x e descoberto

que havia uma fissura. Mas, como
já era de madruga e não havia or

topedista' ficamos até as 13h30 do
outro dia pára poder realizar a ci
rurgia", conta aEliane.

Mãe e paciente receberam
todas as orientações de alta e um

documento que precisaria ser

entregue no setor de Traumas do

hospital. O retomo teria que ser

marcado em 45 dias. Em meados
de setembro, antes de completar
o tempo estipulado, Eliane tentou
marcar a consulta. "Mas me disse
ram que só haveria vaga dia 24 de

janeiro de 2012. A atendente disse

que se no documento estivesse
escrito "urgência", marcaria. Mas
mesmo assim era um absurdo, a
minha filha precisava frequentar
as aulas, pois poderia perder o

ano", reclama.
A mãe então abriu uma ocor-

'

rência do setor de Ouvidoria da

instituição e explicou toda a situ

ação. "Falei que ela não poderia

ficar tanto tempo com os pinos
porque o braço estava imobilizado
e ela precisava desenhar, acompa
nhar as aulas da faculdade. Iriam
me dar retomo em sete dias. No
décimo dia, como ninguém me

procurou, eu liguei".
Eliane foi informada que o

chefe do setor só atende dez pa
cientes por dia. "Minha filha não

é bicho. E não estava sendo aten
dida de graça. Eu trabalho com

carteira assinada e contribuo,
pago impostos. O desrespeito
com a saúde pública chega a ser

desumano", diz indignada.
No mesmo dia, Eliane foi

informada que o procedimento
cirúrgico, ao invés de janeiro, só
poderia ser realizado de final de
fevereiro a início de março do

próximo ano. Enquanto isso,
Fernanda frequentava as aulas,
mas não podia realizar os traba
lhos por conta do braço direito
imobilizado. Sua principal pre
ocupação era perder a bolsa de

estudos, caso fosse reprovada.
Sem alternativa, Eliane pediu
R$ 1,4 mil emprestados e Fer
nanda realizou o procedimento
com um médico particular.

Amãe da paciente vai abrir um
processo no Ministério Público
contra o hospital para reaver o va
lor gasto. A instituição não quis se

manifestar sobre o caso.

, r

Eu trabalho com

carteira assinada
e contribuo,

pago impostos. O
desrespeito com.a

saúde pública chega
a ser desumano.

l::Ji;�m'�,e !�Ia,i!iJl!ffi 1Dlr�,ãIU!
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FRUCTUOZO

K1Kj
O jaraguaense

Quelll sabe laz a hora
Kiko tinha emmente que
a tarefa do treinador não é
somente ganhar campeonatos,
mas sim possibilitar aos atletas
o alcance da vitória, com a

aplicabilidade da plenitude
de suas capacidades técnicas,
aliadas à performance do
treinamento físico e a devida

orientação psicológica.
Algumas vezes, o talento do
atleta suplanta a expectativa do

professor, então o mestre vai à
busca de novos conhecimentos

para transformar o diamante
bruto, em uma joia de valor
inestimável. "Quem sabe faz a
hora não espera acontecer" diz a

música de Geraldo Vandré. Kiko

seguiu amúsica: formou-se em

Educação Física na Universidade
Federal em Florianópolis;
na PontifíciaUniversidade
Católica do Paraná colou grau

em Fisioterapia e Pós-graduação
em Fisiologia do Exercício; na
University ofPittsburg (USA), fez
especialização em Reabilitação
Cardíaca (1992/93); naUniversity
ofFlorida (USA), concluiu
duas Clínicas de Natação, nos
anos 2001 e 2010; Este ano
(2011), participou de Clínica de

Natação no Montreal' s Olympic
Park(Canadá), local onde treinam
atletas olímpicos de todo mundo.

Ronaldo Fructuozo, ou Kiko como é conhecido, nasceu no dia
13 deabril de 1959. Éfilho de José e Sylvia MarquardtFructuozo.

O casal teve outros dois filhos:Marina e JoséRoberto. Kiko é casado
com Iara Fructuozo e tem dois filhos:Marina eHenrique.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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'!iyr ,Ontem e hoje
1;, As diferenças do treinamento

do seu tempo de atleta para OS

dias de hoje estão na evolução
científica dos treinamentos;
avanço tecnológico no controle
da performance; biomecânica
analítica; controle do desgaste
físico e recuperação; alimentação
balanceada. Nadadoras como
HeideWerninghaus e Lígia Braun,
que faziam grandes resultados no
passado, treinando em condições
adversas, hoje seriam atletas de
nível internacional.

$#1&'
Clínica de Natação realizada na nórida State University
• 2010 • Técnico e aUetas jaraguaenses. Da esq. para
direita: João de Oliveira, Vitor Dalcanale, Kiko, Helena
Gschwendtner, Nicóli Boico, Caio IloneU Jardim, Bianca

Ewald, DanieUe Ewald e Matheus Boico

A tríade: estudo - trabalho - esporte
Está tão presente no dia a dia do Kiko quanto: água, terra e ar estão para
os habitantes deste planeta. Aos sete anos iniciou os estudos naEscola,
Evangélica Iaraguá, lembra-se da primeira professora: Sueli LenziXavier
dos Santos e dos coleguinhas de aula: Theodoro Rogério dos Santos,
Fernando Nicoluzzi e Karina Klitzke. O ginasial e os dois primeiros
anos do ensinomédio foram efetuados no ColégioMarista São Luís; o
"terceirão" cursou no Instituto Estadual de Educação em Florianópolis.
Em 1975, quando cursava o ensinomédio, inscreveu-se para a seletiva de

natação organizada pelo professorArizinho, realizada na piscina do Beira
Rio Clube de Campo.Foi aprovado. Kiko encontrou nas águas ancestrais o
norte de sua vida: primeiro como atleta, depois treinador.

,

E impossível Estágio no Centro de Treinamento' emMontreal (Canadá)
• 19/12/2010 a janeiro de 2011 • Kiko realiza análise

biomecânica em sua equipe no Centro Olímpico deMontreal
'Manter estes campeões
competindo pela nossa
cidade. Contamos com
ótimos parceiros: Arroz
Urbano, FME de Jaraguá
do Sul, Argi e Diviso.
Esta estrutura financeira

permite apenas manter
uma equipe com idade até
16 anos. Quando os atletas

atingem alto rendimento são

assediados pelos grandes
clubes com ótimas propostas
financeiras.Competirão os

Jogos Abertos pelas cidades
que os patrocinam com

bolsas de estudo.

Formação dos nadadores
Kiko montou um excelente aparato técnico para aprimorar o
desempenho de seus 43 comandados: piscina aquecida no Acaraí,
inovações tecnológicas; microciclos de treinamento elaborados
cíentificarrrente, e duas auxiliares damais alta competência, com
formação acadêmica e especialização em natação: Iara Fructuozo
eVerônica Paciello. Prevê um excelente desempenho da natação
jaraguaense na OLESC (Olimpíada Estudantil de Santa Catarina) e
uma boa participação nos JogosAbertos de Santa Catarina.

Trabalho lora das piscinas
Em 1980, Kiko exerceu as atividades de professor de Educação Física
nas Escolas Estaduais Rolando H. Dornbusch eAbdon Batista. Em

1987, retornou ao magistério em Campina Grande do Sul (PR). Entre
1998 e 2002 foi professor universitário na FURE em Blumenau:

Fisiologia do Exercício para os acadêmicos de Educação Física, e
FisiologiaHumana para os alunos de Fisioterapia e Odontologia. ,

Fica aqui
A nossa homenagem a você, Kiko, pelo brilhante trabalho que vem
realizando, sobretudo pelo compromisso com a eficiência.
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Modelos que fogem do

padrão ajudam a definir seu estilo
desde a entrada da casa

lém de ajudar a de
finir seu estilo e fun
cionar como um car

tão de visitas em sua

asa, a porta de en

rada também deve
estar em sintonia com o hall.
Se a decoração for clássica,
por exemplo, um modelo con

temporâneo pode não cair tão
bem. Claro que sempre vale
ousar e mesclar, mas sempre
com equilíbrio e bom senso.

Uma porta de entrada deve
ter, pelo menos, 80 cm de lar

gura por 2,10 m de altura. No
entanto, as proporções podem
variar de acordo com o tama

nho da casa. Se houver espaço

DUPLA
PElULEI'tA
Uma porta de entrada

não sobrevive semmaçane
tas ou puxadores. Na hora
de comprar lembre-se de

que é fundamental optar
por um modelo que combi
ne com a esquadria. Analise
as dimensões dos dois ele
mentos para não ficar des

proporcional.
Os puxadores são boas

pedidas para portas maiores.
Há opções com diferentes

comprimentos e podem che

gar amais de 1 m Os croma
dos são ótimas escolhas.

disponível, opte por ummode
lo grande, imponente. Isso cau
sa boas impressões, garantem
os profissionais em decoração.

Combinarmateriais em um

único modelo também vale.
Dá para mesclar vidro serigra
fado com laca. Ou então dese
nhar uma com frisos e relevos.
Tudo depende da intenção e

da personalidade dos morado
res. Só tome cuidado para não

pecar pelo exagero. Colocar
muitos detalhes ou fazer dese
nhos em excesso na madeira

pode ficar pesado. Tudo tem o

ponto do belo e, se ultrapassar
essa medida, corre o risco de
cair na cafonice.

Outubroj2011

Se.a, decoração for clássica, por exemplo, um modelo.

contemporâneio pode não cair tão bem. Mas, com
bom senso e equilíbrio, vale a pena mesclar

PESOUlSE ANTES
.,. DE ESCOLHER
É possível comprar uma esquadria pron

ta - há diversos modelos no mercado - ou

escolher uma porta personalizada. A segun
da opção resulta em um gasto extra, mas o

resultado pode compensarc investimento.
O sistema de abertura também é impor

tante. Portas de correr não são indicadas

para a entrada. Elas são ótimas apenas para
delimitar ambientes.

Puxadorers são
boas pedidas
para portas
maiores. Há

opções com
diferentes

comprimentos,
que podem
chegar a 1 m.

Os cromados
são ótimas
escolhas

Uma porta
de entrada
deve ter, pelo
menos, 80
cm de largura
por 2,10 m de
altura, mas
as proporções
podem variar
de acordo com

o tamanho
da casa

qesso Toque
D'arte
"Crescer juntos

1"----

para servir".

Rua Rio Grande Sul, 165 • Czerniewicz
Tel: 47 3371 6335/47 8408 8159

eliz@gessotoquedarte.com.br
• www.gessotoquedarte.com.br

A noite, a iluminação
escondida no vao do

gesso (10cm) cria
um belo efeito na

parede, conhecido
como wallwash

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Criatividade e algumas dicas ajudam na hora de definir os espaços para guardar os livros.
Além de proteger e tomar acessíveis os títulos, deixam a casa mais organizada

.

Tem que ir arrumando,
olhando e experimentando. A
melhor forma de arrumar livros
é algo estritamente pessoal
e depende do perfil de cada
pessoa, do uso da casa e da

quantidade de livros. Confira
algumas dicas de or ização:

ONDE coLOCÁ.LOS
Quando temmuitos livros, a opção
mais adequada ainda são as estantes

tradicionais, amelhormaneira de

organizá-los. Mas não hámuitas
regras: outros móveis, de tamanhos e

.

altura diversas, podem ser opções.

ARRUMANDO OS UVROS
Os livros não precisam ficar somente
enfileirados. "ara não ficar contínuo,
colocar deitados, com objetos em cima,
ir variando para não ficarmonótono.
É quase um trabalho de escultura. Em

pé, o livro maior deve ficar no canto
da estante. Se puder, colocar os de
tamanhos mais oumenos iguais juntos.
Para compor a estante, junto com

os livros, são recomendados objetos
decorativos, como vidros.

FOTOS DIVULGAÇÃO

QUARTO
Coloque poucos títulos, porque os livros acumulam poeira. Pode até ter estante
com livros que você está lendo, ou esperando para ler, mas poucos, e misturados
a objetos. Nestes casos, a limpeza diária é fundamental, principalmente para os

alérgicos - para isso, use espanadores com cerdas firmes, ou panos.

Para. otimizar os espaços
pequenos, podemos utilizar o
corredor. Quando é mais amplo,
com um metro e vinte de largura,
por exemplo, é possível colocar
ao longo do corredor, que fica
bonito. Outra solução é uma

prateleira acima das portas, no
caso dos estreitos.

LAVABOS
Se tiver um lavado mais amplo,
pode colocar prateleiras
estreitas. Já nos banheiros, os
livros não são recomendados por
causa da umidade.

COZINHAS

Quem ama gastronomia pode
guardar seus livros na cozinha.
Profissionais afirmam que
eles fazem sucesso em seus

projetos. As pessoas pedem uma

estante para colocar os livros.
É importante ressaltar que os

livros deste tipo costumam ser

mais apropriados para a área.
Eles têm uma capamais dura
e encerada, e passar um pano
úmido não os danifica.

ARMÁRIos
Nestes casos, é importante
ficar atento à condição dos
títulos para não deteriorarem.
Sem pegar claridade, há
possibilidade de surgirem
fungos. Se os livros têm que
ficar em armários, o ideal é que
tenham portas de vidro, para
que sejam expostos à claridade.

SALAS,
JIIRI.IOTECAS
A estante pode estar em uma

sala, uma biblioteca, ou outra
área comum às pessoas. Para

aproveitar espaço, a parte de baixo
de uma janela pode ser usada
para colocar os livros. Pode-se
aindamesclar com objetos e

colocar um futon para as pessoas
sentarem. Ou então, aproveitar
para empilhá-los. Emmesas

de sala, fica simpático formar
diversas pilhas com quatro,
cinco ou seis livros. Se for um

apaixonado por artes, ou adorar
livros de decoração, coloque-os
em evidência desta forma.
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Ter plantas do lado de fora da casa ajuda a suavizar as poluições
atmosférica e visual e serve como cartão de visitas

do jardim começa na

calçada. Ela é o cartão
de visitas de uma resi
dência. Daí a importân
cia de mantê-la sempre
com bom aspecto. Há

ainda a preocupação em prote-
ger o pedestre e o meio ambiente.
Além dos buracos, outros fatores
como desníveis, degraus, entra
das e saídas de carros sem sinali

zação são alguns dos riscos que o
.

pedestre e as pessoas com neces

sidades especiais têm pela frente
no dia a dia.

O desempenho da calçada e

sua contribuição ao meio am

biente estão diretamente ligados
à sua largura e altura em relação
à rua. Quanto maior for a largura,
melhor será o conforto e a segu
rança dos pedestres.

Calçadas com largura inferior a
2 metros não permitem o plantio
de vegetação, já que acabam sen

do apertadas até mesmo para o

fluxo das pessoas junto à instala

ção de postes de iluminação e pla
cas de comunicação. O ideal é que
a calçada tenha, no mínimo, 2,5
m de largura. Para evitar o perigo
dos rebaixas de carros e facilitar
as rampas de cadeirantes, a altura
não deve sermaior que 12 cm.

Árvores, arbustos, trepadeiras
e gramados das calçadas, melho
ram o clima e o ar das cidades.
Absorvem o calor dos raios do sol,
retêm partículas de poeira nas fo
lhas, o que melhora a poluição do
ar, e sua evapotranspiração tam

bém contribui para aumentar a

umidade do ar.

É possível o plantio de cercas

vivas ou trepadeiras escondendo
e protegendo os muros e os gradis,
além de árvores do lado da guia,
quando não houver fiações aére
as. As árvores fornecerão a fresca
sombra, tão importante nas nos

sas cidades, e melhorarão a pai
sagem urbana e o conforto visual.

Quanto maior for a largura
da calçada. melhor será
o conforto e a segurança

dos pedestres

DIVULGAÇÃO

Fique por dentro de oito dicas para que a obra saia perfeita sem que você se tome refém da própria reforma

Quando alguns reparos precisam ser feitos olho nas ofertas, que são frequentes pela
alta concorrência dos fornecedores de
materiais de construção.

.

em casa, pormenores que sejam, começa
um período de dores de cabeça. Por algumas
semanas (ou meses) problemas diários apa
recerão, além de imprevistos e gastos que não
estavam no orçamento. É preciso planejar com
antecedência, pesquisar preços e avaliar a ideia
de contratar um arquiteto.

1 - Contrate urn profissional
com boas referências e que
possa auxiliar tanto na fase
de planejamento quando
de execução. Ele vai
visitar o local, conversar
com você, entender suas
necessidades e atendê-
lo de acordo com suas

expectativas.

2- Se quisermudanças
estruturais e morar

em apartamento, peça
a planta baixa para a
administradora do prédio.
Isso deverá ser analisado
na fase de projeto. O ideal

� que urn engenheiro
calculista seja consultado
'para que possa avaliar
risco e opções construtivas.

3- Pesquise preços e fique de

5-Medo de que o pedreiro não saiba
trabalhar com determinado material?

Pergunte qual a experiência dele e

visite alguma obra já executada antes
de contratá-lo. Normalmente, o bom
empreiteiro tem uma equipe de confiança.

4- Para saber se a quantidade de
produtos comprados é suficiente, faça
um levantamento de todo o material
necessário, sempre com umamargem
de perda para quebras, recortes etc.

6- Não se empolgue se a obra estiver
dando certo e, no meio do caminho,

decidir quebrarmais urna
DIVULGAÇÃO parede ali, trocarmais um piso

acolá.Você poderá ter gastos
excessivos e que não estavam
no orçamento.

Por mais simples que seja o serviço. faça por escrito um contrato simples
dizendo quais reparos serão feitos (pintura. parte 1fi!lé�ri�a. "idráulica e,tc)I

I III ! j "11 I \ I,
'

\ j

7-Você pode conseguir ótimos
descontos ao comprar omaterial
àvista, mas se estiver "apertado"
de dinheiro, saiba que existem
linhas de crédito para a compra
demateriais de construção
oferecidas por vários bancos.

8-Pormais simples que seja
o serviço, faça por escrito um
contrato simples dizendo quais
reparos serão feitos (pintura,
parte elétrica, hidráulica etc) ,
quanto será pago pelo trabalho
e qual a forma de pagamento.
Peça que o profissional assine
duas cópias, uma para ele e

outra para você arquivar.
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Mais do que dividir cômodos, hoje as paredes esbanjam charme e elegância

las deixaram o posto de coadjuvantes na de
coração faz tempo. Mais do que a funciona
lidade de dividir cômodos, as paredes, hoje,
esbanjam charme e elegância, apresentam
diferentes cores, texturas e, dificilmente, pas
sam despercebidas quando o assunto é ino

vação. Elas recebemmateriais criativos como os adesi-.
vos, que ajudam a criar ambientesmais descontraídos,
e até 'mesmo os tecidos, uma tendência sempre inte
ressante e em alta no universo da construção. Isso sem
falar que servem de base para cobiçadas obras de arte
ou espelhos imponentes, responsáveis por valorizar
aindamais os espaços.

Mas nem só de cores e enfeites é feita a decoração

das paredes dos ambientes residenciais e empresariais. É
possível brincar com efeitos, formas geométricas, ousar
no design e surpreender com texturas inusitadas. Den
tro desta tendência e preocupada em colocar no merca
do cada vez mais soluções exclusivas, a Palazzo Pisos e

Revestimentos, de Corupá, no Norte de Santa Catarina,
acaba de lançar uma nova linha de produtos específicos
para revestir paredes e fachadas internas e externas.

"Os revestimentos da linha Estilo Decor da Palazzo
incluem três diferentes opções com formatos de 60 x
60 centímetros e espessura de apenas 1,8 centímetros
(até 40% mais fino que produtos cimentícios da con
corrência), o que resulta em um produto leve, de fácil
manuseio, transporte e instalação. São peças com de-

Cersaie é o Salão InternacionaldaCerâmicaparaaArquite
tura e Construção. No evento, é possível encontrar cerâmicas
para pisos, instalações sanitárias, móveis de banho, fogões,
aquecedores, cerâmicas para cozinha, materiais de cons

trução, materiais em geral, ferramentas e instalações para a

construção, displays para showrooms de produtos cerâmicos,
Os produtos da Palazzo se entre outras novidades. São 176milmetros quadrados de área

. �e��,,:al11'p�,��ç��anw,ntp II' i !, 111111 � I � i! Ii li! III11I ijel eMld.(f>�loãi:UOúttâSiiliformações em: www.cersaie.it.
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FOTOS DIVULGAÇÃO/PALAZZO

Peças feitas artesanalmente são
comercializadas nos principais centros

sign inovador e criadas a partir das tendência que ve
rificamos durante a feira espanhola Cevisama, que vi
sitamos em fevereiro deste ano", explica o proprietário
da Palazzo, Antônio Bogo.

Os lançamentos agregam requinte e beleza aos am
bientes e dão vida a espaços exclusivos. Podem ser en

contrados em três cores suaves(areia, branco ou cinza),
que dão um ar bem natural aos espaços. Os novos pro
dutos receberam o nome de Dome, Strati e Modena.

Além do design imoderno e das texturas exclusivas

inspiradas em detalhes da natureza, os produtos Pala -

.

zzo são feitos àmão, de umamaneira quase artesanal,
o que garante detalhes únicos criados para surpreen
der os clientes e também seus visitantes.

VlSftAM l'f:IRA
,

NAftALIA
Os profissionais da Palazzo Pisos e Reves

timentos, Antônio Bago e Rodrigo Fontanini,
acabam de chegar da Itália, onde visitaram o

Cersaie - Salão Internacional da Cerâmica para
aArquitetura, ocorrido na cidade de Bologna, no
mês de setembro. O evento, uma das mais con

ceituadas feiras do segmento, reuniu expositores
que são referências mundiais nas áreas da cerâ
micas para pisos e materiais de acabamento para
a construção em geral. O objetivo da visita foi

pesquisar tendências e novidades para desenvol
ver produtos ainda mais exclusivos e arrojados.
"O que chamou muito a atenção na feira foram
os produtos para revestimentos de paredes que
começam a sair de uma linha simples, com leves
texturas e cores, e passam a ter texturas ousadas,
volumes geométricos e orgânicos. Nessa tendên
cia, diferentes posicionamentos de iluminação
sobre os produtos geram novos desenhos forma
dos com o efeito da luz sobre a textura dos reves
timentos. Tudo o que foi visto nos deixou bastan
te animados, porque percebemos que estamos

no caminho certo. Nossos últimos lançamentos,
da linha Estilo Decor, já apresentam um design
mais ousado e inovador", comenta o proprietá
rio da Palazzo, Antônio Bago. "Observando essa

tendência de peças trabalhadas, principalmente
das marcas italianas, percebemos que estão sen
do resgatadas antigas tradições de revestimen-

.

tos como, nas construções dos principais mo

numentos, castelos e torres da Itália, onde eram

esculpidos com precisos detalhes e simetria cada
bloco demármore para a produção de uma única
coluna", acrescenta.

A Palazzo deve se inspirar nas novidades vistas
durante a feira internacionalpara lançar seus novos
produtos, previstos para o início do ano que vem.
A empresa, com sede no município catarinense de

Corupá, vem se destacando no mercado nacional

pela 'vasta gama de produtos desenvolvidos e por
surpreender os clientes com novidades em textu

ras e cores inspiradas nos tons da natureza.

- --------_ -_------
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Um bom projeto de luz pode
fazer toda a diferença na área externa,
e criar ambientes bonitos e sofisticados

iluminação em um jardim é
fundamental. Luzes adequa
das realçam caminhos, des
tacam as árvores e o colorido
das flores e, o mais importan
e, oferecem segurança. Elas

podem nos revelar um jardim completa
mente diferente à noite.

Um bom projeto luminotécnico pode
fazer toda a diferença, criando um am

biente belo e sofisticado. Hoje, a tendên
cia é usarmos mais pontos de iluminação,
mas de baixa intensidade. Com isso é pos
sível trabalhar cuidadosamente os escuros
e os brilhos de cada trecho da paisagem.

Luzes adequadas realçam caminhos,
destacam as árvores e o colorido das flo
res, além de oferecer segurança.

Se o jardim estiver sob a abóboda clara
das cidades grandes, será preciso utilizar
iluminação mais intensa. Caso a situação
for contrária, e as plantas estiverem sob
a abóboda escura, qualquer pontinho de
luz poderá valorizar o cenário.

Para evitar danos às plantas e transtor
nos futuros, o projeto de iluminação deve
ser realizado em conjunto com o projeto
do jardim. Afinal, é necessário que a rede
de fiação elétrica seja implantada antes

das obras de jardinagem.

-

AMELHOR ILUMlNAÇAO
PARAO JIIRDDVI

Conheça os diferentes tipos de iluminação
que seujardim pode terpara se destacar e

trazer segurança, beleza e bem-estar.

• Iluminação geral: ilumina o jardim como um todo,
de forma uniforme. Utilizam-se postes ou refletores.

• Iluminação de destaque ou dirigida (focal):
valoriza alguns pontos dentro do projeto, como
elementos escultóricos, arbustos e painéis.
Para isso, é preciso ter luminárias com facho
direcionado ou embutidas no solo.

• Iluminação "Up Light": feita por luminárias
embutidas no solo. Muito utilizada para valorizar a

copas e os troncos de árvores.

• Iluminação "Moonlight'': dá a sensação de
que a luz vem da lua cheia. O efeito é obtido com
luminárias presas à copa de uma árvore ou um

poste acima da copa.

• Iluminação de balizamento: marca o caminho ou
escada. Feito com luminárias que emitem pouca
luz como mini-postes, luminárias de sobrepor,
embutidas no solo ou em degraus.

, • IluminaçãoWallWash: essa técnica consiste
em banhar uma superfície com luz para
destacar sua textura.

• Iluminação indireta: caracteriza-se pela luz projetada
na parede ou teto para refletir jrvUretamente a

superfície ou ambiente a ser iluminado.

• Iluminação Backlight - Efeito Selva: efeito

conseguido quando inserimos uma luminária entre
a vegetação para que as folhas formem sombras e

vultos sobre a parede ou entre a folhagem. Deve-se
tomar cuidado para que o calor da lâmpada e da
luminária não prejudique a planta.

T""'·
.

DIVULGAÇÃO

Luzes adequadas realçam caminhos, destacam as árvores
e o colorido das flores, além de oferecer segurança

, ,

-Bm tod�s os' casos, é importante j g�antil'
harmonia nos cômodos. Apor deve combinar
com o restante do local.AllaIise os;,itens Çle de
coração e ,os rnóvêis. 1s80 f<iz a dffetença. Em
seguida, basta deixar a preguiça de lado, colo
car os pincéis e rolos de pintura Et',pbstos e dar
novos ares à suacasa.' ,",
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Alguns cuidados e análises a serem feitas antes de comprar

o aparelho. Construa e reforme com planejamento
colher um chuveiro requer duas perguntas
iniciais: Qual o tipo de aquecimento de água e

se será instalado em uma casa ou apartamen
to? Se o aquecimento for elétrico de passagem,
a escolha recairá sobre o velho conhecido chu
eira elétrico, que evoluiu muito nos últimos

anos. Pode-se encontrar no mercado modelos com va

zão que variam de 4,5litros a 18litros porminuto, com
controle de temperatura eletrônico que permite regu
lagem gradual oumudança do modo verão- inverno na
altura das mãos.

A resistência pode ser de aço inox ou cobre, que pro
mete maior durabilidade e é mais adequada para locais
onde a água contenha algum componente corrosivo.
Também pode-se optar por duchas com pressurizador
acoplado para garantir vazão próxima de

õ Iírros pormi
nutos' caso a distância entre a ducha e a caixa d'água
seja menor do que 2 metros. A medida entre esses dois

pontos é muito importante para determinar o volume
da água que sairá do chuveiro. Na dúvida, consulte o

gráfico que relaciona a vazão com essa altura. Até por
que não adiantará comprar uma ducha com capacidade
de vazão alta se o MDC (metro de coluna da águá) não
for suficiente para proporcionar a pressão necessária.

Para aquecimento por acumulação de água quen
te (com uso de boiler) por energia elétrica, solar, a gás
ou de passagem, o tipo de chuveiro ou ducha utilizado

pode ser o mesmo. Os cuidados com as instalações e a

relação vazão/MCD são os mesmos do chuveiro elétri
co, mas com alguns acréscimos.

Chuveiros abastecidos por água quente de acumu

lação devem levar em conta a capacidade do aquecedor
para o número de pontos que a água jorrará ao mes

mo tempo. Quanto maior for a vazão de cada chuveiro,
maior será a necessidade de armazenar água aquecida.

No sistema de aquecimento a gás de passagem
quem dita a escolha é a capacidade da vazão do aque
cedor para o número de pontos com água quente. Para
um aquecedor de 36 litros por minutos é possível ter,
por exemplo, quatro duchas com vazão de 8 litros por
minuto, ou duas com 18litros porminuto.

Os modelos são muito variados, desde os mais tra
dicionais até os partindo do teto com iluminação. Inde
pendente do modelo escolhido, verifique se ele possui
selo do Inmetro.A vazão desses chuveiros ou duchas'

começa a partir de 7litros d'água porminuto, podendo
chegar a 100 litros de água porminuto, sempre levando
em conta o MCD.

Fuja da tentação de ter um chuveiro com vazão aci
ma de 12litros por minuto. Tente equilibrar da seguin
te maneira: quanto maior for a vazão do seu chuveiro
mais curto terá de ser seu banho. Lembre: um banho
de 15 minutos num chuveiro com vazão de 8 litros de

água porminuto resultará em 120 litros de água no ralo.

OCPConstruir&R�9imar
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Em relação às instalações elétri-
cas, verifique os seguintes itens:

'

,I

I
:,1, r

, .II, ,

• Se a potência - que varia de
3.200 Watts a 7.500Watts - é com

patível com a instalação elétrica do
imóvel;

• Qual a recomendação do fa
bricante para a relação bitola do fio I

e distância do quadro de luz;
I'

• Se existe fio terra na sua casa;

• Se o modelo permite usar dis
positivo diferencial residual (DR);

,
• Qual; P .grau de proteçãc do,

equipamento (indicado com asJe
tras IP - International Protection),
seguido de dois números que clas
sificam a proteção contra entrada
de objetos (de O a 6) e entrada de

água (de ,0 a 8). Essas informações
estão II al do grpduto.

'

Os modelos de
chuveiro são muito
variados. desde os
mais tradicionais

até os com

massageador

Conheça as regras para se desfazer das sobras de materiais das pequenas reformas e construções
Emuma reforma é praticamente inevi

tável a 'necessidade de descarte de alguns
materiais, seja pela quebra de paredes ou
pela troca de revestimentos, janelas etc.

Esses são os resíduos da construção,
mais conhecidos como entulho. Seu des
tino imediato é a caçamba (grande re

cipiente de aço, com capacidade para 5

m3), com a qual amaioria de nós já depa
rou ao estacionar o carro. Para quem está
dentro da obra, a caçamba é um elemen
to indispensável, que possibilita limpeza
e libera o espaço para o trabalho. Para a

cidade e o meio ambiente - sendo assim,
para todos nós - a questão do entulho é

complexa.
Em São Paulo, são despejados cerca

de 17 mil toneladas de entulho por dia,
Vindos de pequenas e grandes obras. O

, CONAMA 307(Conselho Nacional do
Meio Ambiente) estabeleceu critérios e

procedimentos para a gestão dos resídu
os sólidos da construção civil. Separou
os em quatro classes:

r .. -._

Classe A - são os resíduos recicláveis,
que podem ser reutilizados como agrega
do não-estrutural após serem triturados.
Caso da argamassa, dosmateriais cerâmi
cos e do concreto.

Classe B - são os reutilizados para ou
tros destinos, como plástico, papel, vidro,
madeiras, alumínio e outros.

Classes C e D - são os mais difíceis de
reciclar ou que não têm tecnologia econo
micamente viável para tal, como o gesso,
tintas, solventes, óleos e outros resíduos

específicos.

Para aboa gestão do entulho, podemos
enumeraruma lista básica de conduta:

1) Separação dos resíduos de acordo
com as classesA, B, C ou D.

Apesar de o CONAMA classificar o

gesso como resíduo com tecnologia de

reciclagem economicamente inviável, a

Drywall publicou um manual de recicla

gem onde garante que seu material pode
ser reutilizado como aditivo de concreto,

calcário para correção do Ph do solo e,

ainda, ajudar na confecção de novas pe
ças para o setor de construção civil.

2) O futuro conteúdo da caçamba de
verá ser comunicado na contratação da
mesma. Dependendo de sua classifica

ção, terá um destino diferente. O preço,
flutuará conforme o resíduo e a região em
que se encontra.

3) Faça um planejamento das demoli

ções. Contrate a caçamba quando estiver
com todo o entulho separado, ou com a

maior parte dele.A caçamba tem permis
são de permanência de 72 horas. Após
esse tempo, deverá ser removida.

4) Contrate apenas empresa cadas
trada. Verifique com a administração
municipal.

5) Peça para a empresa um contrato

que demonstre claramente a responsabi
lidade do transportadorpelacorretadesti
nação do entulho em áreas licenciadas de
transbordo e triagem ou aterros licencia
dos de resíduos da construção.

6) Peça uma via do registro do Con
trole de Transporte de Resíduo - CTR,
documento comprobatório de que o en

tulho foi entregue em área licenciada para
a destinação adequada dos resíduos da

construção. Esse documento, por falta de
regulamentação, não é cobrado do gera
dor de entulho, mas está no plano integra
do do CONAMA.

7) Não é permitido jogar na caçamba
lixo doméstico, galhos de árvore ou mó
veis velhos.

8) Para que essas regras dêem resul
tados, não jogue entulho na caçamba do
vizinho - você atrapalhará a triagem que
ele já fez -, muito menos objetos que não
encontrarão o destino certo de descarte,
podendo parar em terrenos baldios, en
tupindo os bueiros ou boiando nos rios,
agravando mais ainda nossos problemas
com o escoamento de águas e piorando
nossa cidade.As regras estabelecidas pelo
CONAMA em parceria com as adminis
trações locais são um grande avanço.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Conheça o tipo de tinta mais adequado para pintar paredes, azulejos, pisos e madeira
intar paredes, tetos, portas ou

ortões não requer apenas a

escolha da tinta certa. É neces

sário seguir o procedimento
recomendado pelos especia
listas (sempre siga a orientação

do fabricante).
A finalidade vai além de embelezar e o

resultado deve atingir amaior durabilida
de possível. O desenvolvimento tecnoló

gico no setor possibilita, além da pintura
propriamente dita, a diversificação do
acabamento e a proteção contra situa

ções específicas.
No segmento decorativo, é possível

a aplicação de vários tipos de texturas

(às vezes até com gosto duvidoso) até a

magnetização. No segmento funcional,
existem tintas antimofo e maresia, anti
pichação (base de polímeros sintéticos,
que permite a completa remoção da pi
chação sem danificar ou agredir a pin
tura), contra microfissuras, para paredes
ou tetos de gesso e até aquela com baixo

respingamento, muito indicada caso um

leigo decida se aventurar nessa missão.

Há no mercado uma tinta, para uso

externo e interno, desenvolvida com

pigmentos de terra. Composta de água,
carga mineral e terra, segundo o fabri
cante, dispensa massa corrida ou qual
quer tipo de fundo e é livre de "Com

postos Orgânicos Voláteis" (compostos
orgânicos da composição das tintas que
vaporizados entram na atmosfera e são

prejudiciais à saúde. Existe um índice
máximo aceitável).

Para cada situação e material existe
a tinta certa, até mesmo para cobrir os

azulejos do banheiro em uma reforma

rápida. Mas nem pense em pintar a bacia
sanitária. Projetado para receber dejetos
líquidos e sólidos, este é um recipiente
que acumula e sofre constantes descargas
de água e produtos de limpeza incompa
tíveis com uma provável tinta disponível.

Madeiras podem ser protegidas pra
ticamente sem que se note alteração em

sua aparência com filtro solar e proteção
antimicrobiana. O Stain que é um produ-

. to que penetra na madeira tem ação fun
gicida inseticida e é hidrorepelente.

• Paredes.ínterrias: tinta látex PVA, tinta látex acrílica
(mais resistente e fácil de limpar), texturas (use com muito critério)

• Banheiros: epóxi (alternativa para azulejos), tinta
antimofo, tinta acrílica (lavável)

• Paredes externas: tinta látex acrílica, texturas (apropriadas
para áreas externas), tinta antimaresia (litoral), tinta antipichação

,
'

• Paredes de gesso: tinta pará gesso (dispensa fundo e é aplicada
diretamente no gesso), tinta látex PVA ou tinta látex acrílica
(necessário fundo preparador de paredes)

,

,
;!

'�_
I ,,'

• Concreto aparente e fíbrocímérrtó: verniz acrílico
,

(impêrmeabílízantes incolores)
.' PVC: esmalte sintético (no caso de calhas prontas
ou encanamentos aparentes)

" • Piscinas e caixas d'água (superfície "e concreto oh fibra): esmaltes,
epõxí ou poliuretano que tenham composição química
que permitam. contados COIU água pot�vel

, • Telhas cerâmicas: esmaltesintético e'resina acrílica
(irp.permeabiliz'lntes incolores) ,

FOTOS DIVULGAÇÃO
"'!i!P"'!I"_""

No segmento decorativo. é possível a
aplicação de vários tipos de textura

Para cada situação e material existe uma tinta indicada.

Seguir as recomendações dos fabricantes também é essenciàl

Para pintar as paredes internas há as

opções das tintas látex PVA ou acrílica
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MARATONA

Vamos fazer um
•

I •

De amanhã atédomingo, a sétima arte é o assuntoprincipal
dequemparticipa do projeto Fazendo Cinema

JARAGUÁ DO SUL
.......................................................................

cinéfilos, sejam eles apenas espec
tadores ou também produtores.

Idealizado pelo jaraguaense
Carlos Daniel Reichel, o evento

. começa nesta sexta-feira e segue
até domingo movimentando a

cidade em torno do audiovisual.
Nesses três dias, além da exibição
de curtas e longas-metragens, o

Sesc (Serviço Social do Comér

cio), local que abriga a iniciativa,
recebe ainda bate-papos e ofici
nas. A programação tem acesso

totalmente gratuito.

Conforme o organizador, o in
tuito é oferecer à população inte

ressada uma base acerca do tema.

"Boas ideias nascem em qualquer
lugar, mas se não forem trabalha

das, não deixam de ser ideias",
explica. Aproveitando o bom mo

mento pelo qual o cinema nacio

nal passa, a maratona serve como

um incentivo extra. "Nossa cidade,
em especial, conta com escritores,
músicos, fotógrafos, mas poucos

que trabalham com imagens em

movimento. O cinema de Santa

KELLY ERDMANN

vontade de fazer um
filme já virou até
refrão de musica.

Então, por que não
colocá-la em prática?
u, pelo menos, dis

cuti-la com outras pessoas, falar
e ouvir a respeito, trocar experi
ências e informações? No proje
to Fazendo Cinema o objetivo é
exatamente esse: aproximar os

PROGRAMAÇÃO
• SEXTA·FEIRA, 28
• 19h - Abertura com a exibição do
curta - metragem 'Formigas'
19h30 - Bate-papo com o produtor Caio
Gullane. Tema: Cinema, arte e comércio

• sÁBADO, 29
14h às 17h30 - Worksliop com o script

.

doctor Aleksei Abib
• 15h - Exibição do longa-metragem
'O banheiro do Papa'

• 18h40 - Exibição dos curtas-metragens
'O jardineiro e o pirata' e 'Os amigos
bizarros de Ricardinlío'

• 19h30 - Bate-papo com o diretor
Esmir Filho

• DOMINGO, 30
• 13h30 às 16h - Workshop com o roteirista

Thiago Dottori
• 15h - Exibição do longa-metragem
'Entre os muros da escola'

• 18h30 - Exibição dos curtas-metragens
do projeto jaraguaense 'Mostre a

cara da seu bairro'
• 19h10 - Preview do longa-metragem
jaraguaense 'Ecotrash' e bate-papo
com o diretor Hermes Gnewuch

Catarina saiu da UTI, mas ainda

precisa demuitos cuidados", com
plementaReichel.

Por isso, quem sonha em ligar
as câmeras para contar uma boa

história, tem muito a aproveitar
neste fim de semana. Amanhã,
dando a largada às atividades, o

produtor Caio Gullane conversa

com os participantes. Já no sába

do, ao centro da mesa-redonda

do evento está o diretor Esmir
Filho. Antes, porém, ocorre uma

oficina de construção de perso-

.".
SERVIço

'0 'fIUJ?:: Iazendo Cinema
�)fJl}';'��6lIJIO� de sexta-feira,

28, a cIoRÜngO, 30
"�Nr E: no Sesc, em
Jaraguá do Sul

il!/"lIIli!!I'1/7flr,:" 1:IIIHr�h,��;� IPIII/IO;"" nsuItarl»!JiI' JIII:. iii!' ',/II��, ,Je'lbJi"n" co

a programação
1�;;�f1/H/�lIIJlri�'IPI&/lq�:r/II;:, gratuito

!flJ'IJli:'I�1;" ',:U!ltI"lt qP"�;)J��"
cdreicheI@gmaiLcom

"Boas ideias nascem
em qualquer lugar,
mas se não forem

trabalhadas, não
deixam de ser idéias".

Carlos Daniel Reichel.
organizador do
Fazendo Cinema

nagem comAlekseiAbib, um dos
mais requisitados script doctors
do mercado brasileiro. No do

mingo, o workshop da vez será
ministrado por Thiago Dottori,
roteirista do filmeVIPS, estrelado

pelo atorWagnerMoura.
Para ambos os cursos, ainda

restam vagas. Mas, o prazo de

inscrições termina nesta quinta
feira. Elas devem ser feitas atra

vés da página do Fazendo Cine

ma no Facebook ou pelo e-mail

cdreichel@gmail.com.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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P. LAVRAS CRUZADAS SUDOKU
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.

HORIZONTAIS
1. Muito estimado / Pequena cama para transportar

feridos
2. As iniciais do famoso político Ulysses (1916- ')

1992) / Identificam um veículo
c:

3. Clarão, luz / Parte do porto em que atracam os s
navios

4. Uma ferramenta muito usada em construções / I)
.� Cidade do estado de Goiás, na região de Ceres.,

5. Fisgado com certa arma usada em pesca sub- f)
!

marina(

! f
, 6. Ação de rejeitar, no jogo do baralho, os naipes que J
')

não convêm
7

. 7. Tribunal em que se administra justiça / Planta
·1
j de propriedades medicinais, também conhecida o
., LI

! como umberi
8. Solicitar 9
9. Um animal como o carneiro, a cabra, a camurça,

etc. / Nos estádios, manifestação em que a torci- 10

... , da realiza um movimento harmônico de onda
10. O atleta Scheidt, um dos maiores nomes do ia- )!

tismo mundial
11. Relativo ao ato ou ao direito de escolher por vo-

1:?

tação 'la
12. O símbolo químico da prata / Série de dez anos
13. Que rasga em pedaços.

VERTICAIS
1. Responsabilidade por mal causado a outrem / Ci-

dade paulista da região de Auriflama
2. Espera / O mais extenso rio europeu
3. Cidade litorânea paulista, meta de muitos turistas
4. Produtivo / O nome da atriz Alexandre, famosa

garota-propaganda nos anos 60
5. Instituto Agronômico de Campinas / O compositor

norte-americano Cole (1891-1964)
6. Um tipo de pavimentação rodoviária / (Pop.) Ca-

sebre
7. Que denota veemência / Abreviatura de radiano
8. O bíblico irmão de Abel/Repetido, muito usado
9. Utensílio de cozinha, próprio pra ir ao forno / A

casa paterna.

r;
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TEMPO

SÁBADO
MíN: 15°C
MÁX: 27°C

Predomínio
é do sol
Hoje, a previsão é de

tempo aberto, seco e

ensolarado em toda Santa
Catarina. Os termômetros
marcam temperaturas
em elevação. Já os ventos
sopram de sudoeste em

direção a sudeste. Eles vão
de fracos amoderados
com rajadas.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 13°C
MÁX: 27°C

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 26°C

Amanhã, o sol continua brilhando em
meio ao céu claro no Estado. Entretanto,
no sábado, o astro rei já encontra mais
nuvens. Há chance de chuva isolada
em partes do território catarinense
no período noturno. As�emperaturas
permanecem em elevação. Os ventos
são de sudeste a nordeste.

S·'..'.''�"'r:ra.'.....•. ,

"�o': ... "".;, ,_
'

•. !Il: lii_"<"

Ensolarado Instável

." '
.. '.

,

�'
ChuvosoParcialmente

Nublado

Nublado Trovoada

Entre os dias 30 e 31 de outubro, um
sistema de baixa pressão influencia o

tempo no Estado, trazendo condição
de chuva, porém, pouco significativa.
No início de novembro, os indicativos
demonstram tempomais seco. O
inverso ocorre no Rio Grande do Sul,
onde a chuva é frequente.

.

DOMINGO

MíN: 18°C
MÁX: 27°C

1111 !I.III

NAVEGANTES
A quinta-feira será de sol
e sem qualquer previsão
de chuva na cidade. Os
termômetros registram
temperatura mínima de
14°C e máxima de 27°C.

CRESCENTE 4/1 O

CHEIA 11/10

NOVA 26/10
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A espera do "sim"
Para ajudar na tarefa de noivas e noivos no preparo do

casamento, a turma de Eventos 2011 da Faculdade Anhanguera
de Joinville - Unidade 1 realiza, nos próximos dias 26, 27 e 28, a
1 a Feira Eventos e Noivas, no segundo piso do Shopping Cidade
das Flores, em Joinville. Serão cerca de 30 estandes com empresas
dos mais diversos serviços relacionados ao casamento, como

-

decoração, fotografia, filmagem, lembranças, convites, vestidos.
e trajes, cerimonial, bolo, doces e música. Para animar ainda
mais os noivos, todos têm descontos exclusivos para o evento.

A feira funcionará das 10h às 22h, com sorteios de brindes
diários e desfiles sempre às 20h, além de outras atrações
especiais. Informações: (47) 9648-1762 ou 9126-0211

Mestrado
A Univille - Universidade da

Região de Joinville está com
inscrições abertas, até dÜ{31,
para os mestrados de: Saúde
e Meio Ambiente, Engenharia
de Processos, Educação
e Patrimônio Cultural e
Sociedade. Mais informações
pelo e-mail mep@univille.br ou
no site www.univille.br/mep.

í

I
r

SOB NOVA DIREÇÃO
A partir do dia 1 de novembro, a Zum Schlauch passa a
ser Fuel Living, novo projeto da Fuel Eventos. Logomarcas
diferenciadas identificarão o restaurante, que funciona de

segunda a sexta-feira, das 11 h15 às 14h, e a outra em formato
de "play", acompanhará material de divulgação das baladas

que acontecerão quartas-feiras com sertanejo universitário e

sextas-feiras com música para todos os tipos de gostos. Para
mais informações, ligue: 3376-4822, 9604-8777 ou 8433-0083.

j
."

,�
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PROGRAME-SE!

DIA27
FERRAZZA CAFÉ & BAR
Música de qualidade com show de

Samara Gervin & Marquito Fagundes.
O duo apresenta, com bastante

personalidade, uma playlist variada, com
ênfase no samba, no melhor da MPB e com

pitadas de rock, blues e reggae.
Ferrazza tica na Mal. Deodoro da Fonseca,

860, telefone 3371-6836.

LICOBAR
Rock com a banda Os donos do bar.

Elas ganham uma Smirnoff Ice e entrando
até 22h30. Prévia da inauguração do

Layout 2012.

SACRAMENTUM PUB
James, vocalista da banda Coyote Jack,
de Joinville, se apresenta pela primeira
vez na casa e promete agitar a galera
com os clássicos do rock em versões

acústicas. Entrada: RS 5.

LONDONPUB
Pagode e samba com Borog & Banda
e mais DJ Felipe Adriano com música

eletrônica. Ingressos na hora a RS 10 elas e

RS 15 eles. Ela entram de graça até 23h.

SCAR
O projeto Palco Livre apresenta show
Altos e Baixos, às 20 horas. O programa
tem dez canções de autoria de Adanson
Roberto Santos Ribeiro, no estilo pop
rock, dance, axé, samba e rock. Ao lado
de Adanson, que é vocalista, sobem ao

palco Jaime e Martim no piano teclado,
Isaac no violão, Kawan na bateria,

Anderson na guitarra, e Elisabete e Meri

como backing vocal. A entrada é gratuita.

DIA28
ESPAÇO OCA

Show com as bandas Plastic Fire (Rio de
Janeiro), Ponto Nulo no Céu (Gravatal),
Luke, I am your father (Blumenau) e

Hauser (Jaraguá do Sul). Intervalos com
Web Rádio China Bird ao vivo. Shots
de tequíla free para as primeiras 50

pessoas que chegarem, sorteios de duas

tatuagens do AndyTattoo (no valor de RS
100 cada), camisetas Eighteen, camisetas
Oba! Shop e ingressos para o Sepultura.
Entrada: 10 lote: RS 10. Ingressos à venda
na Center Som (shopping e Calçadão),
Oca, AndyTattoo e com a organização.

Realização: Motriz Produções.

LICOBAR
House Music com o DJ Eduardo Moretti.

Inauguração da versão eletrônica -

layout 2012 da casa.

LONDONPUB
Festa do Vinil11 anos, com os DJs

Macarrão, Paulico, NeneWolf e Marcelo Luís.

Ingressos antecipados a RS 20 (masculino
e feminino) à venda na Doce Mel.

ZUM SCHLAUCH
Balada de despedida do Zum Jaraguá,
porque vem aí Fuel Living, a partir de

novembro. Show Fernando Lima & Banda

(sertanejo) e DJ Bibbe Andreatta. Lista Vip
feminina Fuel: envie e-mail com nome

completo para: contatoefueleventos,
com.br até sexta às 16h e pague somente

RS 5 o ingresso feminino na hora.
Lista Vip feminina é válida até 23h.

ARMAZÉM PUB -

Massaranduba
Conexão Massaranduba Green Beats com
show de Augusto & Micael e mais DJ Will.
Sorteio de kits com CD, adesivo, ingresso
e camiseta Green Beats. Elas free até 23h

e eles pagam RS 15 a entrada.

MOVING UP - Schroeder
Esquenta para Green Beats com DJs Cah

Silveira,Adrian Pe EddyAmaranto.Etambém
Léo Lima e Banda. Bilheteria: RS 15 eles e
elas entram de graça até meia noite.

SACRAMENTUM PUB
Nesta sexta, Deserta Rock volta a se

apresentar em formação acústica. Ulysses e
Thirray vão animar a galera com o melhor
do rock e hard rock, esquentando a galera

para o tinal de semana. Entrada: RS 5.

SEVEN CHOPERIA -

Guaramirim
Sambanejo com Kibeleiza e a dupla Jean
& Daniel, mais DJ Alan e convidados. Eles

pagam RS 15 a entrada e elas free até 23h30.

KANTAN LOUNGE
Double chope das 19h às 21 h de

terça a sexta-feira e Festival de Sushi

terça, quinta e domingo.

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES
LONDON • 3055-0065. BIER HAUS· 3275-4866.

SACRAMENTUM PUS· 3370-1727. ARRIBA· 3371-1160.
MADALENACHOPE E COZINHA· 3055-3058.

ESPAÇOOOOCA· 3370-9160. ZUM SCHLAUCH • 3376-4822.
L1CO BAR· 3054-0855. KANTAN LOUNGE· 33711584.

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

CACHAÇARIAÁGUA DOCE· 3371-8942.
FUEL EVENTOS· 8433-0083. PATUÁMUSIC· 3054-0800.
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Na urbe
o dedicado estudante de
medicina Cleiton Silvério Silva,
no fim de semana, deixa São

Paulo, e vem a Iaraguámatar
as saudades dos familiares. Na

segunda, volta para Sampa.

Zé Ramalho Body Beats
No próximo dia primeiro
de novembro, às 10 horas,
rola, naAcademiaWinz, a
Body Beats, a festa de quem
"malha". A participação
musical será da DJ Bruna.

'c
V)

CaE'Sitol
No próximo dia seis de

novembro, domingo,
estará, em Jaraguá do Sul,
para mega show, na Scar,
o cantor Zé Ramalho.

Imperdível!

l.ab()r.uto I'io
L e n z ;

www.imoveiscapital.net

moagoncalves@netuno.com.br47 :>3 7iJ.290(! Moa Gonçalves

MAURICIO HERMANNMAURICIO HERMANNHORST BAUMLE

Pedalada Confirmado
o boa gente Ique Bortolini já
confirmou presença com uma galera
superanimada na festa da Green
Beats, sábado, no Pavilhão Municipal.
Ninguém segura!

T)"eparem suas bikes, magrelas, o boné,
rprotetor solar e muita energia, pois,
no próximo dia quatro de dezembro, com
saída às 10h da Praça Ângelo Piazera,
acontece a 3a Pedalada Famosa. O' trajeto
será até a indústriaMalwee, com retorno à

praça.Após a pedalada, serão distribuídas
mil mudas de árvores frutíferas e também
haverá sorteio de uma bicicleta e vários
brindes. A iniciativa é da Revista Nossa e

tem apoio da 105 FM e grupo Lunender.

Bela Catarjna
RESTAURANTE E COl<FEITAR1A

3371-3412

Cellebrary
Muitos são os elogios para o

profissionalismo do pessoal da Cellebrary
Decorações e Eventos. Sem contar, claro, a
simpatia da galera. Bola branca.

,

UPPER k,d�
Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Elisabeth Siufi. Ela
é outra querida que acompanha a coluna
todos os dias. Valeumesmo!

Lazer
Fuel Living! Esse é nome que estará

estampado na fachada após amega
festa de despedida da Zum Schlauch,
em Jaraguá, na sexta-feira. Os novos
comandantes da casa assinam pelo nome
Thiago Mattos e Pépe Narloch. Dupla
inseparável que merece aplausos, pois
estão antenados no quesito lazer para os

jaraguaenses. Bola branca.

• Hoje, na London Pub, a
partir das 22 horas, tem a

presença deBarog&Banda.
. -

s r I

Os ricos não sofrem as agruras do
dinheirinho contado para o dia a dia,
mesmo assim, temmuitos que andam com

urn escorpião no bolso, pechincha o que
compra e ainda divide tudo emmódicas

prestações. Pelo menos é o que diz urna

pesquisa. 87% dos lares que pertencem ao

topo da pirâmide vão pagar prestações dos
produtos comprados nos próximos meses.

PALESTRA O empresário Ilntídio
LuneUi prestigiou palestra do filósofo
Mário Sérgio CorteUa, acompanhado
do diretor de eventos da APEVI,
Elson QuiI Cardoso

• Confira no site www.
moagoncalves.com.br
as fotos da inauguração
da BartzenAmbientes

Planejados.

Contratação imediata
A revista Nossa contrata moças entre

18 e 25 anos para atuar no departamento
comercial. Mais informações no
fone 3370-2900, com Noely.

• O empresárioPaulinho
Chiodini, diretor daRede de
PostosMime, está de volta
a Iaraguâ depois de um
giro rápido pela China: Na
frasqueira, muitas novidades
domundo business.

Onde comer bem
No hotel Káyros. Um dos melhores

pratos executivos do sul do mundo.

COQUETEL Caroline Efron, projetista da loja em 'oinviUe,
terça-feira, na inauguração da Bartzen, em 'araguá• Celinho Lange, da

Celinho Spott, vai bater
pernas, nesta quinta-feira,
nos pampas gaúchos.
No programa, visitas a
clientes. Na bagagem, os
amigos Cesinha Pradi, Tato
Branco e CésarGaúcho, do
Califórnia Lanches. Uma
das paradas obrigatória
será na casa do Sr. Olivio,
pai do nosso chefe Tato
Branco. Va'i rolar ;costelteda.

- 7

Pense nisso
"( ... ) Tem dia que põe vírgula, tem dia que põe reticências, tem dia

que põe ponto final e há dia que tem a necessidade de virar a página.
O tempo todo nós fazemos a experiência de escrever na vida quem
somos nós, e o mais bonito: nós temos o direito de escolher como
vamos pontuar esse texto, porque Deus trabalha o tempo todo no
nosso coração assim, para que a gente aprenda a escrever, para que
não venha ninguém escrever por nós e mesmo que alguém passe pela
nossa vida, que apenas deixe detalhes no seu texto, o autor é você, e o
mais bonito é que tudo está sendo inspirado por Ele".

� 3055-0024 MAURICIO HERMANN

LONDON Aline Vogel nos
corredores das baladas da moda

Dica de quinta-feira
Curtir um happy hour no Scondidinho.
Chope, petisco e gente do bem.

Night Runner
Um dos perfumes da famosa marca L' aqua
Di Fiori, que anda fazendo sucesso entre os

homens jovens e descolados do momento, é
o Night Runner. O mulherio adora!Fui conferir!

Terça-feira à noite, durante urn concorrido
coquetel com a presença de arquitetos,
designs, imprensa e convidados, foi
inaugurada, em Iaraguá do Sul, a Bartzen
Ambientes Planejados. Uma loja elegante,
moderna e com propostas inovadoras e

atraentes. Muito show! Estive lá!

•Meu twitter:@colunadomoa

• Respeite e valorize os idosos.

• Com essa.fuü

cecomturhotel
ACORDE COM A MELHOR VISTA DE FLORIPA

Reservas:

. (48)21 07.8800COQUETEL Eduardo 'r, gerente da Bartzen, o casal proprietário
Patrícia e ClaudineiMachado, na inauguração da loja

1_ H ,'itHII'. ._ .....
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

E

Desde sempre, não me pergunte quando,
algumas regras ditam o comportamento

da sociedade. E isso acontece desde a infância.

Quando umamulher fica grávida, o casal sempre
fica em dúvida sobre qual cor vai usar no quarto
da criança. O tradicional azul de menino ou o

rosa para as meninas. Alguém, que não conheço,
um dia disse que tais cores representam o sexo

das pessoas. Bom, mas não para por aí. Depois,
quando a criança cresce um pouco, vem outra

convenção. Meninas brincam de bonecas e

meninos brincam de carrinho e jogam futebol.
Mas o que você faria se seu filho resolvesse
brincar com lima Barbie e decidisse que sua cor

predileta é o rosa? Certamente você estranharia e

lá no fundo viria a preocupação: meu filho é gay.
Mas aposto que ninguém para para pensar

o que as cores e os brinquedos têm a ver com a

sexualidade. Para muitos é um escândalo que
isso aconteça e o que mais preocupa é que,
muitas vezes, esse comportamento vem de
dentro da escola.

Quando as pessoas vão parar de se

preocupar com isso, como se fosse algo
definidor do caráter de alguém e como

não tivesse mais nada com que precise se

preocupar? As crianças crescem com isso

e, mais tarde,
f'

reproduzem
criando uma

sociedade
cada vez mais

preconceituosa.
A ciência já fez a

grande descoberta
e agora falta o resto

da humanidade:
homossexualidade
não é doença e o

gosto das crianças
não é símbolo de nada, acaba se tornando a

partir do momento em que os adultos traçam
essas regras. Para elas, as cores são bonitas e

.

os brinquedos são divertidos. Desde cedo, as
pessoas precisam se acostumar a fazer aquilo
que lhes dá prazer, conforto e satisfação, sem se

preocuparem com nada mais. Que os meninos
vistam suas bonecas e as meninas dirijam
seus carrinhos ou chutem suas bolas. Se mais
tarde, a orientação sexual delas for x ou y, o que
interessa? O que tem de errado?

Se no dia das crianças seu filho pedir uma
boneca ou sua filha pedir um carr.__�lLl ou
decidir que suas cotes favoritas não são aquelas
convencionais, junte-se a ele e tente entender
o mundo dele, ao contrário de julgar como
comportamento anormal e inaceitável. Caso
contrário, você continuará reproduzindo um
comportamento preconceituoso por
décadas e décadas.

Desde cedo, as
pessoas precisam se

acostumar a fazer
aquilo que lhes dá

prazer, conforto e

satisfação, sem se

preocuparem com

nada mais.

Envie sua foto para
redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Tico está tristonho porque não tem um lar para morar e nem donos queridos para
acompanhar. Ele, atualmente, está abrigado na Clínica Veterinária Amizade, pois foi

abandonado e precisou de cuidados. Esse cãozinho fofo tem apenas um ano de idade.
Interessados em adotá-lo devem entrar em contato pelo telefone (47) 3275-1887.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRtVSCl 00626!VO

GOffl!}i}tencia
Credibilidade

Oualidade

CQnfi::mça
www.gumt:.com.br

(41)1311.-4141

glunz@9umz,com,Pf

Desdç,1978UIVIA P40GffttA QUE DÁ CEUTO.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Patrícia diz a Tereza Cristina que vai sair de casa.

Esther pede que Márcia mantenha sigilo sobre a crise
entre ela e Paulo. Griselda diz a Quinzé que conseguiu
o telefone de um bom advogado. Celeste deixa Solan

ge ensaiar com as amigas. René deixa Patrícia sair
de casa e Tereza Cristina fica furiosa. Carolina manda

.

um e-mail para Juan, fingindo ser Letícia. Carolina
consegue a atenção de Juan. Severino cobra a conta
do restaurante de íris e ela liga para Tereza Cristina,
que a manda se entender com René. Antenor vai falar
com Patrícia.

pede abrigo no apartamento de Claudia .

• A VIDA DA GENTE
Manuela comenta com Maria que pretende cha

mar Rodrigo para administrar o negócio. Laudelino
afirma aWilson que não pode emprestar dinheiro para
a neta de Iná. Vivi aconselha Cris a ser carinhosa com

o marido para manter o casamento. Vitória convida
Olívia para lanchar em casa e Dora fica apreensiva.
Laudelino revela a Iná que não poderá emprestar di
nheiro para Maria e Manuela. Dora e Marcos conver

sam sobre o encontro armado por Vitória. Jonas re

solve entrar em uma academia e Cris se surpreende.
Nanda comenta com Celina que acredita que Lourenço
não esteja tão empenhado quanto ela no projeto de ter
um filho. Iná termina o namoro com Laudelino.

• AQUELE BEIJO
Vicente e Claudia relembram o beijo que tro

caram em Cartagena. Orlandinho diz para o pai que
Belezinha é o amor de sua vida. Maruschka liga para
Alberto e avisa que Rubinho ficou noivo de Claudia.
Felizardo leva Damiana para conhecer a confecção.
Joselito conta para Iara que recebeu a visita do espí
rito de sua mãe e ela lhe fez revelações. Regina pede
demissão. Ricardo descobre que Camila pediu dinhei
ro emprestado para Claudia. Raíssa leva o bilhete de

loteria para Olavo guardar. Felizardo procura Alberto
e exige que ele readmita Raíssa na Comprare. Camila
briga com Ricardo e desabafa com Claudia. Regina

• VIDAS EM JOGO
Edmundo e Marcolino rejeitam Francisco, afir

mando que ele os abandonou. Ivan começa a pressio
nar Ernesto querendo descobrir como o cativeiro foi
descoberto pela polícia. Ivan dá uma declaração falsa
para que Ernesto grave, afirmando que Rita é culpada
pelo sequestro. Welligton aplica o anabolizante nova

mente. Adalberto sela um pacto com Regina. Patrícia
encontra Edmundo e o convence a ouvi-Ia.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
. ."

ANIVERSARIANTES
27/10 Felipe Muller· Mario R. T. Belarmino
Adriane H. Pereira Fernando da Costa Matheus Heller
Agnaldo R. M. Rodrigues Filomena Heller Michel Kyarna
André J. Volkmann Gleica de Luca Pedro H. Gluminski
Arno Schwirkowski Guilherme Hening Renato Régis
Carlos A. Miziol Ignácio Muller Renilda L. Mainka
Cecilia Fodi Iris M. Krüger Robson Muller
César R.Sell Jean C. Tecilla Silvana P. de Lima
Cristina M. Grutzmacher Jeferson W. Heller Tania U. Hamburg
Denise Fuchter Joice Volles UdoGeorg
Edemar O. Junior José Cisz Valdir Straub
Edemir Felippi Juarez Novaski Viviane A. Lipinsky
Elvira Hass Lindamira Kackbarth
Erta Gonzalves Marcia L. Franzener

O HIPNOTISTA

o massacre de uma família nos

arredores de Estocolmo abala
a polícia sueca. Os homicídios
chamam a atenção do detetive
Joana Linna. O criminoso ainda
está foragido e há somente
uma testemunha: o filho de
15 anos, que sobreviveu ao

ataque. Quem cometeu os

crimes o queria morto. Ele
recebeu mais de cem facadas
e está em estado de choque.
Desesperado por informações,
Linna só vê uma saída:
hipnose. Ele convence o Dr.
Erik Maria Bark a hipnotizar o
garoto. É o tipo de trabalho que
Bark jurara nunca mais fazer.
Quando ele quebra a promessa
e hipnotiza o garoto, uma longa
e aterrorizante sequência de
acontecimentos se inicia.

a;,;;:a!lL:,�.. ).

GNOMEU E JULIETA

O diretor de Shrek trouxe a

maior e mais famosa história
n de amor de todos os tempos

estrelando anões de jardim. Isso
mesmo! Gnomeu e Julieta são
anões de jardim e vão enfrentar
muitos obstáculos para viver um
amor proibido. O Sr. Capuleto
e A Sra. Montéquio tem uma

rixa há anos e a regra é clara,
um gnomo vermelho do jardim
do Sr. Capuleto nunca poderá se

misturar com os gnomos azuis
de Sra. Montéquio. Quando os

humanos saem de casa é que a
1 aventura realmente começa com

os gnomos tramando um final
bem diferente para essa historia.
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TIRINBAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br
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ATIVJDADE PARANORMAL 3
Dennis adora filmar e possuí até uma ilha edição em

casa, montada na garagem. Casado com Julie, com quem
tem duas filhas, Katie e Kristi, ele resolve propor a ela

que seja feita uma filmagem de uma transa dos dois. O

que ele não contava é que um terremoto iria atrapalhar o
momento de fetiche, mas também revelaria uma estranha

imagem na gravação. Curioso com o fato, ele mostra para
a esposa que não liga e também para um amigo, que fica
igualmente intrigado. Os dois acabam instalando mais de
uma câmera na casa e o que eles passam a ver marcará
para sempre o futuro de todos.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Gigantes de aço - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)

• Cine Breithaupt 2
• Amizade colorida - Dub (15h15, 17h15, 19h15 e 21 h15)

• Cine Breithaupt 3
• Os três mosqueteiros - Leg (14h40, 17h, 19h1 O e 21 h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Gigantes de aço - Leg (13h45, 16h15, 19h e 21 h40)

• Cine Garten 2
• Os três mosqueteiros - Leg (17h45, 19h50 e 22h)
• Winter, o golfinho - Dub (13h1 O e 15h30)

• Cine Garten 3
• O filme dos espíritos - Nac (14h20, 16h30, 18h45 e 21 h)

• Cine Garten 4
• Amizade colorida - Leg (20h e 22h10)
• Eu queria ter a sua vida - Leg (17h40)
• Os Smurfs - Dub (13h30 e 15h40)
• Cine Garten 5
• Atividade paranormal 5 - Leg (14h45, 17h, 19h15 e 21 h15)

• Cine Garten 6
• Os três mosqueteiros - Dub (14h e 16h45)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h30 e 21 h50)

• Cine Mueller 1
• Gigantes de aço - Dub (14h, 16h40, 19h10 e 21h45)

• Cine Mueller 2
• O zelador animal - Dub (13h20, 15h30 e 17h40)
• Os três mosqueteiros - Dub (19h50 e 22h)

• Cine Mueller 3
• Fechado.

• Os três mosqueteiros - Dub (15h10 e 17h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h50 e 22h10)

• Cine Neumarkt 2
• Gigantes de aço - Leg (13h40, 16h20 e 19h)
• A pele que habito - Leg (21 h40)

• Cine Neumarkt 3
• Atividade paranormal 3 - Leg (14h15, 16h30, 19h20 e

21h20)

• Cine Neumarkt 4
• Amizade Colorida - Leg (19h40 e 21 h50)
• O zelador animal - Dub (13h20, 15h30 e 17h40)
• Cine Neumarkt 5
• O filme dos espíritos - Nac (14h, 16h10, 18h45 e 21h10)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h1 O e 21 h30)
• Winter, o golfinho - Dub (14h30 e 16h50)
• Cine Norte Shopping 1
• Gigantes de aço - Leg (13h15, 16h, 18h45 e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 2
• Gigantes de aço - Dub (14h45, 17h30 e 20h15)

• Cine Norte Shopping 3
• Os três mosqueteiros - Dub (14h30 e 19h20)
• Os três mosqueteiros - Leg (16h50 e 21 h45)

• Cine Norte Shopping 4
• Atividade paranormal 5 - Leg (13h05, 15h, 17h, 19h e 21 h)
• Cine Norte Shopping 5
• O zelador animal- Dub (13h35, 15h55, 18h15 e 20h35)

• Cine Norte Shopping 6
• O filme dos espíritos - Nac (13h e 15h1 O)
• Os três mosqueteiros - Leg (17h20, 19h40 e 22h)
• Cine Norte Shopping 7
• Winter, o golfinho - Dub (14h05 e 16h30)
• A hora do espanto - Dub (18h55)
• Eu queria ter a sua vida - Leg (21 h1 O)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• A hora do espanto - Dub (13h1 O)

Ex-BBB Priscila
Pires está grávida
A ex-BBB PriscilaPires acaba de confirmar

que está grávida de quatro meses de seu
primeiro filho, fruto do relacionamento com
o empresário BrunoAndrade. Para divulgar
a novidade, Priscila fez um ensaio com o

marido.Anotícia, porém, também tem um

traço triste. Ela estava grávida de gêmeos,
mas, aos doismeses emeio de gestação,
perdeuum dos bebês.

A ex - BBBAriadna usou o perfil do Twitter
para contar que desmaiou em pleno
aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Segundo a própria, depois de alguns
exames, os médicos acreditam que o lapso
pode ter sido causado por uma, queda de

glicose. "Vocês não podem imaginar que
sensação horrível é sentir como se sua alma
se desgrudasse do corpo. Não quero nunca
mais!", contou ela.

Jenniler Aniston não
noivou com Theroux
Após diversos rumores de que estaria noiva de
IustinTheroux, JenniferAniston contou em
entrevista coletiva que o anel quemotivou as

especulações não é de noivado.Além disso,
também disse não estar planejando se casar e,

muitomenos, que está esperando o desejado
filho. "Não, nós não estamos grávidos. Eu
só parei de fumar, então ganhei alguns
quilinhos", enfatizou.

Cantora diz que
•

nunca se apaixonou
A cantora Kelly Clarkson, 29 anos, que
ficou famosa após vencer a primeira edição
do reality showAmerican Idol, em 2002,
confessou nunca ter se apaixonado. Ela
também comentou sabermuito bem das
dificuldades de namorar alguém sendo
envolvida com amúsica, pois passamuitos
dias viajando. Mesmo assim, a cantora
ainda garantiu que não tem pressa de casar.

HORÓSCOPO

Justin Bieber e
Selena adotam cão
o astro teen IustinBieber e a namorada dele,
SelenaGomez, deram um belo exemplo. Eles
adotaram um cachorro emum abrigo de
animais da cidade deWinnipeg, no Canadá.
O bichano é da raça husky. Selena já tem
outros cinco cães resgatados das ruas. O
filhote recebeu o nome de Baylor. "Baylor
provavelmente teria uma vida ruim e

curta. Mas agora terá uma vidamuito

boa", disse o chefe do abrigo.

Depois de dez anos de especulações sobre
desentendimentos,AdrianeGalisteu e

LucianaGirnenez, finalmente, resolveram
selar a paz. As apresentadoras viveram
momentos enrugados por causa do programa
SuperPop, primeiramente comandado por
Galisteu. Por causa de uma suposta rivalidade,
as duas ficaram sem se falar durante uma
década inteira. Mas, agora, tudo estábem.

ii ÁRIES II LIBRA
o setor profissional ganha uma nova alavancada. Um pouco Há uma predisposição a aceitar o desafio das mudanças.
mais de privacidade é tudo o que precisa nesta noite. A tentação Quem pensa em mudar de casa, cidade ou mesmo a sua

de um envolvimento afetivo secreto pode ficarmais forte. rotina de trabalho, não deve adiar os planos.

t;J
TOURO

• ESCORPIÃO
Bom dia para alargar os horizontes. Mudança de cidade ou Bom dia para trocar ideias e trabalhar em equipe. Você terá
de emprego pode vir a calhar. Não é hora de ficar só, mas de êxito se estiver envolvido com sindicatos ou cooperativas. No
compartilhar a vida amorosa e estreitar os vínculos de afeto. campo sentimental, cuidado para não forçar demais.

II
GÊMEOS

•
SAGITÁRIO

Você terá maior necessidade de reflexão. Tarefas que exijam Encare este dia como uma nova oportunidade de expansão
concentração serão as mais favorecidas. Nas relações profissional e, consequentemente, de maior progresso
estáveis, a sua dedicação pode fazer toda a diferença. financeiro. À noite, os momentos de silêncio serão bem-vindos.

iii
CÂNCER

•
CAPRICÓRNIO

O seu progresso e popularidade podem crescer graças às Dedique-se a uma atividade com a qual se identifica. Plutão
parcerias que fizer nesta fase. É o momento de ampliar o círculo em seu signo dá ênfase à individualidade. À noite, porém,
de amizades. No campo afetivo, o clima é de festa e sedução. você estará mais sociável.

RI
LEÃO AQUÁRIO
O seIDr profissional ganha uma nova aIavancada. A noite requer O dia de hoje revela uma predisposição para aceitar o desafio
mais privacidade. Não é hora de fazer uma exposição social,mas de das mudanças. Tudo indica que você estará mais confortável
buscar recoIhimenlo. O clima de intimidademarca a vida a dois. se puder trabalhar em um lugar isolado. À noite, convém sair.

III VIRGEM PEIXES
Excelente astral para renovar as esperanças e alargar a visão Excelente fase para trocar ideias, partilhar projetos
de mundo. A fase é das mais benéficas para quem deseja profissionais e aceitar a colaboração de terceiros. A vida
estudar ou viajar. Bom astral no romance também. amorosa também contará com a proteção das estrelas.
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PERSONAGEM D VALE

Entre a leitura e a escrita
,

Italo Puccini gosta mesmo é de estar em meio a muitos livros
JARAGUÁ DO SUL
...................................... ·················.·.··.n .. · ..... ····,·····

KELLY ERDMANN

Atrás dos livros, um jovem
de 24 anos apaixonado pela

leitura. À frente dos alunos, um
professor que instiga o gosto pe
las histórias. Ítalo Puccini é as

sim, está sempre às voltas com a

literatura.
Formado em Letras, ele já co

gitou ser jornalista por um mo

tivo somente: queria é viver da
escrita, apesar de não ter amíni
ma ideia de como conseguiria tal
façanha. Mas, acabou desistindo
também por causa de um deta
lhe: sair de Iaraguá do Sul para
estudar estava fora dos planos.
Então, a segunda opção virou a

primeira e deu tudo certo. E uma

surpresa bastante agradável apa
receu.

Em 2007, Puccini se deparou
com a oportunidade de entrar

nas salas de aulas como mestre.
A sugestão nem fazia parte do ro
teiro almejado, mas virou reali
dade. Ainda bem! Agora, ele nem
pensa em largar os livros didáti
cos e, muito menos, os alunos.
Não por enquanto. A energia dos
estudantes cativa. "O ensinar e o

aprender acontecem bem para
além do que a gente espera. É a

convivência", explica.

É muito legal
você ouvir· a voz
do teu aluno
se formando
e perceber as
leituras dele ali

presentes. Eu me
sinto bem lendo
os textos dos
meus alunos.

ítalo PucciDi,
professor e escritor

Tudo bem que nem todos os

momentos são de pura harmo
nia. A tal convivência desgasta
qualquer relação, ou seja, con
segue corroer facilmente o con

vívio entre o professor e seus jo
vens espectadores. Entretanto, o
segredo é o respeito. "Porque tem
dia em que tu não estás legal em
sala e tem dia em que eles não
estão. O lance é não invadir o es

paço do outro", ensina.
A parceira com os estudantes

é tamanha que uma delas virou
até sócia em um projeto literá
rio. Junto da ex-aluna Cauana
Cidade, Puccini criou dois per
sonagens. Eles trocaram quase
20 cartas ao longo de dois anos

e, assim, compuseram um livro

programado para ser lançado
em 2012. Além deste, o escritor

já narrou a trajetória do avô, Vil
mar, ex-goleiro do time do Ca
xias, de Joinville, nas páginas de
outra publicação. Ela ganhou as

prateleiras das livrarias em 2009.
Entre as escritas, Puccini lê

e muito. Logo no início, quando
descobriu as bibliotecas, ele se

encantou. Em tempos de Ensino
Médio, tinha as tarde livres e, por
isso, encarou coleções inteiras de
Sidney Sheldon, Danielle Steel,
Machado de Assis, Clarice Lis

pector. Pouco importava o que
era clássico, best-seller, contem
porâneo' nacional ou internacio
nal. Até romances espíritas atraí
ram os olhos por algum período.

Com a bagagem cheia de
histórias para contar, não fica
nada difícil estimular as crian

ças e adolescentes prontos a

ouvi-lo na escola. "Há muitos
textos que eu como leitor não

leria, mas, que como professor,
acho excelentes para a guriza
da tomar gosto", enfatiza. Na

opinião 'de Puccini; o impor
tante é começar e, assim, mais
tarde trilhar o próprio caminho
de acordo com as preferências
descobertas nesse percurso.

MARCELE GOUCHE

INCENTIVO Puccini:

gosto da Iiterat:ura pelos
caminhos de sentir
e de pensar que ela
te abre, porque cada

personagem é ummmulo

11 escrita veio com a leitura, eu nunca
tive medo de dar a cara a tapa, ia

escrevendo e mostrando para o povo.

ítaJo Puccini, professor e escritor
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PLENÁRIA

Reunião daCDL em clima deNatal
Pauta incluiu

apresentação
sobre os 45 anos
dos Bombeiros
Voluntários de

Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

/\ campanha de Natal 2010 da
r\..CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) inicia em 7 de novembro
e se estende até 24 de dezembro.
Serão destinados R$ 100 mil em

prêmios, com sorteio de um veí
culo Honda City, quatro motoci

cletas Suzuki, quatro notebooks
e 50 vale-compras de R$ 500. O
acendimento das luzes da decora

ção natalina será às 20h de 16 de

novembro, em frente ao Museu

.

Histórico Emílio da Silva, com a

chegada do Papai Noel. A confir-

EDUARDO MONTECINO

Giorgio Donini apresentou dados que mostram número de atendimentos

mação dessas datas aconteceu

durante a reunião-almoço mensal
no ClubeAtlético Baependi.

Durante a reunião, o atual vi

ce-presidente da CDL, Neivor José
Bussolaro, anunciou o seu vice na

chapa única, Eduardo Schiewe,
atual diretor financeiro. Neivor

Bussolaro, que assumirá em Iode

janeiro de 2012, sucederá o atu

al presidente, Wanderlei Passold.
Durante o almoço, foi reservado

espaço para explanação sobre o

trabalho da Avevi (Associação das
Câmaras e Vereadores do Vale do

Itapocu), feita pelo vereador Jean
Leutprecht, sobre a Escola do Le

gislativo.Outro assunto abordado

Prestigie uma noite demuita diversão e conhedmen -o com

o artista e evang lizadorB isOu,da comunidade CançãoNov;i
ao som demuita flauta, gaita e saxofone.. .

�

Teremos também a resentação da

foi a linha de crédito especial dis
ponibilizada pela CEF (Caixa Eco
nômica Federal) aos lojistas, com
empréstimos em até 120 meses

com taxas de 1,51% mês.

Destaque da reunião foi a

apresentação dos 45 anos de ser

viços prestados pelos Bombeiros
Voluntários de Iaraguá do Sul feita

pelo presidente da entidade, em
presário Giorgio Rodrigo Donini.
A instituição foi fundada em 22 de

agosto de 1966. "Tivemos partici
pação de pessoas abnegadas que
deram início e a continuidade do

que temos hoje", destacou.
Além da sede dos Bombeiros

Voluntários na rua Epitácio Pes

soa, também há as subsedes nos

bairros João Pessoa, Barra e Nereu

Ramos. São 50 bombeiros efetivos
e 90 voluntários. O comandante,
Fabiano Candido, lidera força-ta
refa de 30 bombeiros, preparados
para atender desastres climáticos.
Em 2010 foram 1.283 atendimen
tos gerais, e 1446 de janeiro a se

tembro de 2011.

.I
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/\ personagem principal de Alice no País
r\das Maravilhas é uma menina ousada:
ao invés de brincar com o alcançável, com
o que está ao seu toque, ela sonha. Sim

plesmente imagina quem está ao seu lado,
onde está, com quem conversa e o que vê.
Alice não media esforços e criou um mun

do fantástico apartir de sua noção demun
do. Infelizmente, vivemos hoje na cultura
do pensamentó-pronto: desacostumamo
nos a uma imaginação criativa, de forma

que partimos apenas do que já está pronto,
apropriando-nos do já existente e, quan
do muito, apenas remodelando-o, dando
um novo corpo a um interior já conhecido
dê todos. Dessa forma caímos na chama
da "pobreza cultural", síndrome do nosso

rnundo pós-moderno, onde tudo precisa
ser feito da forma mais rápida e do modo
mais eficiente possível. Assim sendo, sem
tempo para uma elaboração bem feita e

precisando entregar algo apreciável, torna
se mais fácil apenas elaborar uma nova

roupagem a algo que fez sucesso e está há

tempos esquecido, ou misturar, como no

caso da música, onde podemos observar
várias fusões de estilos (algumas perfeita
mente executadas, outras nem tanto) que
obtiveram sucesso em um passado às ve
zes não tão remoto. Dessa forma, resta aos

expectadores esperar que algo novo saia da
cultura. Fazer como a menina Alice: criar
novosmundos, novas expressões culturais.

PONTO DE VISTA

.'�I;.

't'! ',' ....;:�' ",',u
CRISTIANO MAHFUD
WATZKO, ESTUDANTE

DE DIREITO

Superação é ter a humildade de apren-
.

der com o passado, não se confor-
mar com o presente e desafiar o futuro.
(HUGO BETHLEM)

No último domingo, admito que fiquei
por um tempo pensando sobre algum as

sunto a escrever neste espaço e que de al

guma forma pudesse ser útil e auxiliar os

leitores, porém a inspiração não veio. Foi
na segunda-feira, num momento comum

do dia, em que passei os olhos pelas es

tantes do meu quarto, e encontrei o livro
"Transformando Suor em Ouro" de auto

ria do Bernardinho, o treinador da seleção
masculina de vôlei brasileira, que encontrei
a inspiração.

Este livro é uma lição de vida para todos
nós. Nele, Bernardinho demonstra que os

resultados somente virão após muitas ho
ras de dedicação e trabalho. Logo no início
do livro ele cita a frase de Bill Russel: "Su
cesso é o resultado da prática constante de
fundamentos e ações vencedoras. Não há
nada de milagroso no processo, nem sorte

envolvida. Amadores aspiram, profissio
nais trabalham'.

Quando ele fala sobre planejamento,
diz que: "O planejamento deve visar a me
tas factíveis.Ambiciosas, mas realizáveis. Se
não for assim, as frustrações virão inevita-

velmente".
Por isso determine metas que queira

alcançar, mas sempre se lembre de fixá-las
em condições que possa realizar, pois, caso
busque metas que não possam ser realiza
das, com certeza você terámais frustrações
do que felicidade.

Ann Landers escreveu certa vez: "As

oportunidades normalmente se apresen
tam disfarçadas de trabalho árduo e é por
isso que muitos não as reconhecem". Que
tal você aproveitar as oportunidades que
aparecem no seu dia-a-dia?

Em certo momento do livro, Bernardi
nho descreve três tipos de equação, onde
soma talento com determinação e que dão
resultados diferentes:

TALENTO MÉDIO + DETERMINAÇÃO
ALTA = BOM PROFISSIONAL

.

TALENTO ALTO + DETERMINAÇÃO
ALTA = SUPERPROFISSIONAL

TALENTO ALTO + DETERMINAÇÃO
BAIXA=FRUSTRAÇÃO

Não basta ter talento e determinação.
Existe um elemento que é fundamental na

capacidade de superação, e que maximiza
a equação que soma talento e determina

ção: a paixão. Todos querem ter pessoas
apaixonadas em suas equipes, e que pro
duzam com intensidade máxima aquilo

que se propõem a fazer. Se você for apaixo
nado pelo que faz, com certeza, irá produ
zirmais e melhor.

Olhem o conceito que Bernardinho tem
sobre o Bom Profissional: "O Bom Profis
sional é aquele que nunca acha que o que
conquistou é bastante, que sempre quer
algo mais e que está disposto a sacrifícios
individuais em nome de um objetivo cole
tivo. E o bom líder é aquele que consegue
incutir esse questionamento em seus co

laboradores". Será que você está disposto
a sacrifícios individuais em prol de um ob

jetivo coletivo? Essa pergunta só você pode
responder para você mesmo.

E, por último, repito duas citações que
Bernardinho faz ao longo do livro e que são:

"Se você deseja um ano de prosperida
de, cultive grãos. Se você deseja 10 anos de

prosperidade, cultive árvores. Mas se você

quer 100 anos de prosperidade, cultive gen
te." (DITADO CHINÊS)

"Se encontrando a desgraça e o triunfo

conseguires tratar da mesma forma esses

dois impostores, ( ...) Se és capaz de entre a

plebe não te corromperes e entre reis não

perderes a naturalidade, serás um homem,
meu filho". (Rudyard Kipling, Se)

PhilipeMacedo Pereira,
estudante de LetrasTransforme Suor em Ouro!

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:

LICITAÇÃO N°: 168/2011
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/10/2011 das 8h às 11h30 e das
13h às 16h
DATA DAABERTURA: 16/11/2011 14 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, Rua Er
wino Menegotli, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

OXIMIX COMÉRCIO DE GASES

LTDA. EPP, com sede na Rua Ho

rácio Rubini, 5960, Barra do Rio

Cerro, Rod. BR.SC-416 Wolfgang
Weege, Jaraguá do Sul, SC, CEP

89260-250, inscrita no CNPJ sob nO

06.538.238/0001 �51, informa que o

Sr. CLÁUDIO NETO ROSA, deixou
o cargo de administrador não sócio

em 14 de outubro de 2011. A partir
desta data a empresa não se res

ponsabiliza por quaisquer atos prati
cados pelo mesmo.

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 25 às 18h o Sr. Her
cilio Ramos, com idade de 73 anos.

O sepultamento foi realizado ontem,
dia 26/10, às 16h, saindo féretro da

Igreja Batista Manancial, seguindo
após para o Cemitério Municipal do
centro de Schroeder.

• FalecEt� no dia 25/10 às 17h o Sr.
Francisco Arndt, com idade de 89
anos. O sepultamento foi realizado

ontem, dia 26/10, às 16h30, saindo
féretro da Capela Cristo Salvador, se
guindo após para o Cemitério Barra do
-Rio Cerro.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 166/2011
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUiÇÃO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/10/2011 das 8h às 11h30 e

das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 17/11/2011 14 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA

MAE, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHRO

EDER, CNPJ 83.102.491/0001-09, tor

na público que requereu à Fundação
do Meio Ambiente (FATMA) a Licença
Ambiental Prévia e a Licença Ambien
tai de Instalação, para a atividade de

Construções Viárias, com instalações
previstas na Avenida dos Imigrantes,
município de Schroeder - SC.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas, dos Materiais Elétricos, de Equipamentos Elétricos, de Eletro Ele

trônicos, de Geradores, de Alternadores, de Implementas Agrícolas, de Má

quirias, de Peças para Reparação de Veículos, de Fundição, e das Oficinas de
Latoarias e Mecânicas de Jaraguá do Sul e Região, convoca toda a categoria
da base territorial: Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirim, Shroeder, e Mas
saranduba sócios ou não, para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
a realizar-se no dia 05.11.2011, em primeira convocação às 9:00 horas, e em
segunda e última chamada às 9h30min com qualquer número de presentes,
tendo por local a Sede Recreativa do Sindicato, situada na rua: João Maran

gani, n° 137 (de fronte a WEG II) no município de Jaraguá do Sul.
COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
- Discussão e deliberação da pauta de reivindicação a ser encaminhada a

classe patronal para a abertura das negociações referente a Convenção Co
letiva de Trabalho para o ano de 2012;
- Além da manutenção das cláusulas da atual Convenção Coletiva, serão
avaliados e deliberados os principais pontos da pauta. 1 - Reajuste Salarial
com reposição das perdas decorrentes da inflação do ano de 2011; 2 - Au
mento Real Salarial; 3 - Sustentação Financeira do Sindicato/Contribuição As
sistencial/Negocial; 4 - Mudança da Data Base para Setembro; 5 - Redução
da Jornada de Trabalho sem Redução de Salário; 6 - Auxílio Creche.
- Autorização para a Diretoria do Sindicato, em caso de não haver acordo nas

negociações ingressar com ação judicial.
Jaraguá do Sul, 26 de outubro de 2011

Vilmar S. Garcia - Presidente do Sindicato

Isair Moser
Diretor Presidente

Abertura de V:::.ga para Contr�taçãosenac

1111 Vagas para ambos os sexos

Orientador de curso Técnico em Enfermagem
(Urgência e Emergência)
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Orientador de curso Técnico em Enfermagem 01 (uma) Jaraguá do Sul R$17,21 hora/aula 27 a 31/10/2011
_(�����_Ç9!�t!':�!.?��9�.P'��I!c_�L_. . __ ._ .. _ . . __ _

Responsável pelos cursos de Gestão e
01 (uma) Jaraguá do Sul R$ 2.628,00 por mês 27 a 31/10/2011

Projetos Educacionais
.. .. .. .. . . .

.

. .. __ .. __ .. _ .. _. ._ __ . _
- - - - .--
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A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando a ordem classificatória.

R$17,21 hora/aula 27 a 31/10/201101 (uma) Jaraguá do Sul
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Comércio aquece as
vendaspara feriado
A uma semana do Dia de Finados,
a venda de flores, vasos e arranjos
já movimenta as lojas da região
JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

No dia de relembrar os en

tes queridos já falecidos, as
principais homenagens conti
nuam sendo as flores e arranjos.
Faltando poucos dias para o fe
riado de Finados, o comércio da

região já está preparado para as

vendas, com opções para todos os
tipos de bolso.

Para a proprietária de uma loja
de preço único do Centro de Iara
guá do Sul, FrancielIeVieiraBertol
di, 31 anos, a procura por flores ar
tificiais está grande, mesmo a uma

semana do feriado. "As que mais

vendem são as flores que imitam
o copo-de-leite e custam R$ 1,99",
afirma. Outra opção bastante
pedida é o vaso com flores, de
corado com embrulho. Segundo
a comerciante Daiane Coutinho,
27 anos, na loja onde ela trabalha
é possível encontrar esses vasos

por apenas R$ 4,99 e galhos com
três flores por R$ 1,99.

Para quem está disposto a de
sembolsar um pouco mais com

flores naturais, as floriculturas já
contam com diversas opções. A
proprietária de uma loja do Cen

tro da cidade,WilmaKrause, conta

que as vendas deste ano devem ser

maiores que o último Dia de Fina-

dos. "A procura está muito gran
de e as pessoas estão comprando
com mais antecedência. Ontem,
recebi uma encomenda de 12

, . "

vasos para uma uruca pessoa,
diz. Outra proprietária de uma

floricultura da Vila Lalau, Isa

da Costa, diz que os arranjos de
crisântemo são os campeões de

vendas, especialmente os do tipo
"bola belga". Os valores variam en

tre R$10 e 20 por vaso.

Quem deixar para comprar as

homenagens em cima da hora não

precisa se preocupar. Os tradicio
nais estandes de flores começarão
a ser montados na segunda-feira,
dia 31, e ficam instalados até o fe
riado. Serão 14 estandes em frente
ao cemitério do Centro, ao longo
da rua Procópio Gomes de Olivei

ra, e outras sete barracas em frente
ao cemitério daVila Lenzi.

nores 8I'ti6ciais com preços únicos têm grande saída nas lojas do segmento

o que abre e fecha noDia do ServidorPúblico
Nesta sexta-feira, 28 de ou

tubro, é comemorado o Dia do
Servidor Público, com ponto
facultativo na maioria dos ser

viços da região. As escolas esta
duais terão aulas normalmen
te. As Polícias Civil e Militar da

região trabalham em regime de

plantão. Confira o que abre e fe
cha nos municípios.

.• MASSARANDUBA:
Os serviços da Prefeitura,

secretarias, escolas e creches
funcionam normalmente na

sexta - feira.

• CORUPÁ, GUARAMIRIM
E SCHROEDER:
Não haverá expediente na

Prefeitura, secretarias, escolas

municipais e postos de saúde.
Em Guaramirim, quem precisar
de atendimento médico deve se

dirigir ao pronto socorro do Hos

pital Padre Mathias Maria Stein.
As creches funcionam no horá
rio normal em Guaramirim e em

Schroeder estarão fechadas.

• JARAGUÁDO SUL:
Não haverá expediente na

Prefeitura, no Fórum, nos pos
tos de saúde, nas secretarias, nas

1.

duas unidades do Pama (Pronto
Atendimento Médico Ambulato

rial), creches e escolas munici

pais. Os serviços essenciais das
Secretarias terão plantão. Na Se
cretaria do Desenvolvimento Ru
ral e Agricultura, haverá plantão
para atendimento veterinário e in

seminação artificial (2106-8070).
A Secretaria de Obras e Serviços
Públicos também mantém aten

dimento (2106-8600). O Samae
fará plantão (2106-9100). Também
atendem no feriado, o Centro de

Resgate Social (3371-1534), o

Abrigo Provisório (3276-0424) e

o Conselho Tutelar (3371-0324).

AGRADECIMENTO E CONVITE

A família de

Valmir Spezzia
agradece o apoio e solidariedade apresentados por seu falecimento,
e convidam os parentes e amigos para missa de Sétimo dia, a ser cel
ebrada às 19 horas, desta sexta-feira, dia 28 de outubro, na Igreja Ma
triz São Sebastião. Agradecimento em especial ao Dr Hugo Nora e a

equipe do Hospital São José.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:

LICITAÇÃO N°: 167/2011
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE CIMENTO CP 32
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/10/2011 das 8h às 11h30 e das

13h às 16h
DATA DAABERTURA: 16/11/2011 14 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, Rua Er

wino Menegotli, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380·Centro

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃo DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar destapublicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 191359/2011 Sacado: BAENEWVlDEOWCADORA il'DA Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 710
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: PROSERV PROCESSAMENTO DE DADOS ilDA Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 201103 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 235,00 - Data para pagamento: 01/11/2011- Valor total a pagar
R$305,08 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 235,00 - Juros: R$ 0,94 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 191682/2011 Sacado: DAGANI il'DAME Endereço:AVPREFWALDEMAR GRUBA, 5249,SL05A1A2 - CEN
TENARIO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-502 Credor: PEGAMANlACONFECCOES il'DA Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 001304/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 708,00 - Data para pagamento: 01/11/2011- Valor total a pagar
R$788,77 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 708,00 - Juros: R$ 7,08 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Apontamento: 191319/2011 Sacado: DAMAMYTEXTIL LTDAME Endereço: RUA FERDlNANDO PRADI 440 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89251-580 Credor: PROTEXTIL TECELAGEM LTDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 3050-1/1- Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 108,13 . Data para pagamento: 01/11/2011- Valor total a pagar R$173,01 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 108,13 - Juros: R$ 0,32 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 191629/2011 Sacado: FLAVIALUIZA PAIVASOARES B. Endereço: RUAMAJORJUUO FERREIRA 537AP 03
SERV 215 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256·210 Credor: CENTRO FORM CONO LES ilDA EPP Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 28250 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 113,45 - Data para pagamento: 01/11/2011- Valor total a pagar
R$185,58 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 113,45 - Juros: R$ 1,47 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 191504/2011 Sacado:.]AQUELlNE KOVAlSKI Endereço: RUAEMMA RUMPEL BARTEL397 AP 02· Iaraguã
doSul-SC - CEP: - Credor: FM COM DEBRlNQUEDOSil'DAME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 100-10 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$153,15 - Data para pagamento: 011ll/2011- Valor total a pagar R$222,69 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 153,15 - Juros: R$ 0,40 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 191308/2011 Sacado: JORGE VALMlR NOGUEIRA Endereço: RUA EVARISTO FRANCENER 98 - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-310 Credor: LOGOS SOLUCOES TECNOWGlCAS il'DA Portador: - Espécie: DSI - N" Titulo:
0000176748 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$170,00 - Data para pagamento: 01/11/2011-Valor total a pagarR$242,09
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$170,00 - Juros: R$ 0,68 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con

dução: R$ 21,70· Diligência: R$16,51

Apontamento: 191531/2011 Sacado: JOSEVILMARIORK Endereço: PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 111 APTO 113 - JA
RAGUA DO SUL - CEP: 89251-100 Credor: PODER !MOVEIS il'DAME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 0000007335
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 622,58 - Data para pagamento: 01/11/2011-Valor total a pagar R$694,61 Descrição
dos valores: Valordo titulo: R$ 622,58 - Juros: R$ 7,47 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 191404/2011 Sacado: LEHMERTRESTAURANTE B. il'DAME Endereço: RUAOUVIO DOMINGOS BRUG
NAGO 501 . VIlA NOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: TELEVISAO LAGES ilDA Portador.- Espécie: DMI
- N°Titulo: 040454 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 829,13 - Data para pagamento: 01/11/2011- Valor total a pagar
R$893,83 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 829,13 - Juros: R$ 4,69 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 191444/2011 Sacado: LEONORTERHORST Endereço: RUAARfHURGUMZ 91 AP 204 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89259-340 Credor: BANCO ITAUCARD S/A Portador: - Espécie: CT - N" Titulo: 30410363612540 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 45.056,63 - Data para pagamento: 01/11 /2011-Valor total a pagar R$53.226,83 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 45.056,63 - Juros: R$ 8.110,19 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 191702/2011 Sacado:MARLONNOGUEIRA Endereço: RUAEVARISTO FRANZNER 98 - JARAGUADO SUL
SC - CEP: - Credor:WALDEMARSCHROEDER Portador: - Espécie:CH - N°Titulo: 000102 3 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 3.300,00 - Data para pagamento: 01/ 11/2011·Valor total a pagarR$3.495,71 Descrição dos valores: Valor do título:
R$3.3oo,00 - Juros: R$124,30Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$16,51

Apontamento: 191701/2011 Sacado:NILSONANTONIO GONCALVESDESOUZA Endereço:RUAROBERfOZIEMANN 35
- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300 Credor: NOVAAUTO CENTER COMERCIO DE PECAS Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0000150303 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 256,66 - Data para pagamento: 01/11/2011- Valor total a pagar
R$332,13 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 256,66 - Juros: R$ 6,33 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Conduç..o: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 191495/2011 Sacado: PAMELA NATASCHAWENHOlZ Endereço: RUAGUSTAVO LESSMANN, 11 - Iaraguá
do Sul·SC - CEP: 89257-200 Credor: 5MB COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA il'DA Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 11/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$125,00 . Datapara pagamento: 01/11/2011-Valortotala pagarR$200,54
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$125,00 - Juros: R$ 0,33 Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con

dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 191535/2011 Sacado: RENATO SILVIO CUNHA Endereço: RUA FRANCISCO VEGINI 99 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89255-270 Credor: MARCIO INGOMlli:KE - EPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2472 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 27,30 - Data para pagamento: 0)111/2011-Valor total apagarR$96,50Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 27,30 - Juros: R$ 0,06 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,24

Apontamento: 191538/2011 Sacado: SUEU RIBEIRO ALMUAS Endereço: RUA EMMA RUMPEL BARfEL,63 APTO 202 -

BAEPENDI- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256·425 Credor: PODER !MOVEIS il'DAME Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo:
0000007641-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 630,38 - Data para pagamento: 01/11/2011-Valortotal a pagarR$701,20
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 630,38 - Juros: R$l,68 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con
dução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 27/10/2011.
Iaraguá do Sul (SC), 27 de outubro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de titulas publicados: 14

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ASFALTO PARA 41 RUAS
DIVULGAÇÃO

Ils ruas Paz e Jaime Gadotti, no bairro Vila Lenzi, abrem
o cronograma de asfaltamento estabelecido pela

Prefeitura de Jaraguá do Sul. "110 todo serão asfaltadas
41 ruas dos bairros Vila Lenzi, Garibaldi, Vila Lalau,
Ilha da ngueira, Água Verde, Francisco de Paulo,

Czerniewicz e Barra do Rio Molha", afirma o secretário
municipal de Obras e Serviços PlíbUcos;Odimir

LescoWicz. O valor total estimado destas melhorias
é de R$ 8,2 milhões. 11 extensão somada é de 8,197

quilômetros de nova pavimentação.

GRATUITO

Showgospel
O projeto Palco Livre da Scar

(Sociedade CulturaArtística)
tem nova edição hoje, com
apresentação de graça no Centro
Cultural de Jaraguá do Sul. No
showAltos e Baixos, um grupo
de amigos apresenta música
gospel, às 20h, no Pequeno
Teatro. Informações pelo telefone
(47) 3275-2477. Interessados em
assistir à apresentação podem
obter ingressos de graça com
o próprio Adanson, pelos
telefones (47) 3370-3396,
8827-4889 e 9146-0077.

MARISTA

Química
diferente
Espetáculo "Do que é feito o

mundo?" será apresentado hoje
aos alunos do ColégioMarista
São Luís, de Jaraguá do Sul, e
vai ensinar ciência de um jeito
diferente.A peça conta a história
da química desde a alquimia até
os dias de hoje. O teatro foi uma
das ferramentas encontradas pela
rede para desmistificar a visão

negativa que os alunos têm em

relação à disciplina de química
e promete ser uma grande
atração em comemoração ao
Ano Internacional daQuímica .

JARrAR
Costelada Unicred
A Unicred promove nessa sexta-feira, dia 28, uma
Costelada, na SER MarisoL O evento começa às 20h e

todos os cooperados estão convidados.

Promoção "A decisão é sua" (válida até 31/10/2011 ou enquanto durarem os estoques -100 unidades). Ford Focus Hatch 1.612012 (cal. OAB2) a partir de R$ 52.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m.

e 0,00% a.a., 52,9% de entrada (R$ 28.031,71) e Saldo em 24 parcelas de R$1.100,00 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da ia parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor
total a prazo de R$ 54.431,71. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 03110/2011 a partir de 0,44% a.m e 5,42% a.a, através do Programa Ford Credito Ford Focus Sedan 2.012012 (caí. PDA2) a partir de R$
59.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 51,7% de entrada (R$ 31.014,83) e Saldo em 36 parcelas de R$ 850,00 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da ia

parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 61.614,83. Custo Efetivo Total (CEn calculado na data de 30/08/2011 a partir de 0,3_0% a.m. e 3,63% a.a., por meio do Programa Ford
Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado peloDistribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET

poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da coníratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não
incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos

para cores sólidas. Frete incluso. CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JAO SEU.

IDOSOS

Festa da Primavera
O Centro de Referência do Idoso espera receber cerca de trêsmil

pessoas na 2a Festa da Primavera, que acontece hoje no Parque
Municipal de Eventos. A programação inicia às 9h, no pavilhão
B, com apresentações de teatro, música, declamação de poesia
e contação de piadas. Porvolta das 11h30 será servido almoço no
pavilhão A aos participantes de vários bairros de Jaraguá do Sul e
dos municípios de Pomerode, Timbó, São Bento do Sul, Brusque,
Barra do Sul e de Florianópolis. Após a escolha de rei e rainha às

15h, haverá baile com animação do grupo musical SóVirtude.

INSCRIÇÕES
Capacitação pa:ra motoristas
Estão abertas até o próximo dia 31 as inscrições para o curso

"Qualificando motoristas para o trânsito e para a vida",
promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico
de Guaramirim. A capacitação é voltada para profissionais do
volante com habilitação C, D ou E, e que tenham pelo menos
seis meses de experiência registrada na área. O curso é gratuito
e tem o objetivo de preparar os condutores para.lidar com as

evoluções tecnológicas do seguimento de transporte rodoviário
de carga e também agregar competências técnicas em busca da

redução de acidentes. As fichas de inscrição estão disponíveis
na secretaria. Informações pelo telefone 3373-0247.

.

,

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
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ESTADUAL

Juventus segue dando vexame
Moleque Travesso

perde seu quinto
jogo consecutivo
no returno e

assume a lanterna
da competição

JARAGUÁ DO SUL
•••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••• n •••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• "

GUSTAVO CIDRAL

QMoleque Travesso foi a Tu
barão enfrentar o Hercílio

Luz ontem à noite e voltou para
Jaraguá com a quinta derrota

seguida pelo returno da Divisão

Especial do Campeonato Catari
nense. Com o tropeço de 4 a O no
estádio Aníbal Costa, o Iuve se

gue na última posição da tabela
e não tem mais chance de subir.

Na estreia do técnico Rogé
rio Dias, o Juventus tomou dois

gols seguidos logo no começo da

partida. O atacante Giba marcou

para o Hercílio Luz aos 9 e aos

10 minutos do primeiro tempo.
O terceiro foi de Uéderson, após
cruzamento pela direita, aos 21
minutos.

O Tricolor de Iaraguá tentou

reagir no fim da primeira etapa.

ESTADUAL

Leão perde
em Jaraguá
O Sport Club Jaraguá
recebeu o Caçador
na tarde de ontem no

estádio do Botafogo e foi
derrotado por 2 a 1. Todos
os gols saíram no final
do jogo. Aos 36 minutos
do segundo tempo,
Felipe abriu o placar
para a equipe do oeste.

Logo em seguida, aos 37,
Sadan ampliou. O Leão
do Vale ainda conseguiu
descontar aos 47, com
Zamorano em cobrança
de pênalti. Mesmo com

o resultado negativo, a
equipe ainda tem chance
de classificação. Para ir ao
quadrangular, o Iaraguá
precisa vencer o Pinheiros
no dia 6 de novembro e

torcer para o Oeste, que
folgou nessa rodada, não
marcar pontos na última
partida.

LOUGANS DUARTEIDIÁRIO DO SUL

Catita mandou uma bola na trave
aos 38. Max, em cobrança de fal
ta, levou perigo ao gol adversário
no último lance do tempo, aos 45,
mas o goleiro fez uma bela defesa.

Na saída para o intervalo,
jogadores do Iuve reclamaram
muito da arbitragem. A confu
são resultou em cartão vermelho

para o zagueiro Nick.
Com um a menos, o treinador

Rogério colocou em campo Jean
e Alison, no lugar de Geovani e
Danilo. A alteração não surtiu
efeito e o time levou o quarto gol
logo aos 5 minutos do segundo
tempo. Após boa troca de passe
do Hercílio, Giba recebeu livre na
cara do gol e colocou para den
tro. O terceiro dele no jogo.

.

A segunda etapa foi de pres
são do time de Tubarão e muitas
defesas difíceis do goleiro Darci.
Matheus ainda entrou, no lugar
de Catita, mas o Moleque Traves
so não conseguiu aprontar nada
no Sul do Estado.

Juve segu� na

lalerna e dá
adeus às chances
de subir para a

. primeira 'divisão do
Calarinense.

Jogadores do HercíIio comemoram goleada sobre Tricolor no lIníbaI Costa

ADJ vence Florianópolis e garante vaga na semifinal
DIVULGAÇÃO

19
.�

Goleiro Ney, de norianópoJis, Iainenta
a derrota que eliminou sua equipe

A ADJ caminhou mais um passo no

Campeonato Catarinense da Divisão

Especial. Mesmo tendo a vantagem do

empate, a equipe jaraguaense superou
mais uma vez Florianópolis e se garan-

ó, - tiu entre as quatro melhores da compe-
tição. Agora, o time aguarda o adversá
rio da semifinal, que sairá do confronto
entre Capivari de Baixo e Rio do Sul.

Ignorando o fato de jogar fora de

casa, a ADJ partiu para cima e começou
dominando o jogo, marcando e tentan

do aproveitar os erros de Florianópolis.
Aos 7 minutos, Mareio fez falta violenta
em Felipe e foi expulso, deixando o time
da capital com um a meI'.DS em quadra
por dois minutos. Mas a ADJ não apro
veitou a vantagem numérica, perdendo
duas boas chances de abrir o placar.
Quando Florianópolis voltou a ter qua
tro jogadores, conseguiu equilibrar a

partida e teve a primeira grande chance
aos 11, mas Erick defendeu. O primeiro
tempo terminou equilibrado e no O a O.

Os gols estavam guardados para a

segunda etapa. Aos 5, Jonas aproveitou
sobra e fez o primeiro para a ADJ. Em

seguida, Dian Luka teve oportunidade
de fazer mais um, mas a bola bateu na

trave. Depois de levar o gol, Florianó
polis acordou e começou a pressionar
em busca do empate. Mas foi aADJ que
marcou mais um. Aos ll, Iédson saiu
no contra ataque e marcou o segundo
para o time jaraguaense. Com goleiro
linha em quadra, Florianópolis descon
tou com Everson aos 12. Precisando vi
rar o jogo, Florianópolis saiu mais para
o ataque, mas acabou levando mais
dois gols. Em duas falhas do goleiro li

nha, a ADJ marcou o terceiro com Kle
ber e o quarto com Jonas, que chutaram
para o gol vazio.

Florianópolis ainda conseguiu evi
tar a goleada e um vexame aindamaior.
Faltando dois minutos para o fim, Iéd
son cometeu pênalti e Everson cobrou e

marcou o segundo do time da casa. Nos

segundos finais, a ADJ excedeu o limi
te de falta e Florianópolis teve tiro livre

para cobrar. Renatinho bateu e fechou
o placar. Depois do jogo, o clima quen
te ainda gerou um bate boca e troca de

farpas entre os adversários. "0 Felipe é
novo e eles são jogadores experientes,
tentarão intimidar, mas o garoto tem

personalidade", comenta Jonas, autor
de dois gols.
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SUL ..AMERICANA

Vasco aplica goleada histórica
TIme carioca vence oAurora em casa e passa
a ser o único representante do brasileiro
AGÊNCIA FOLHAPRESS

Qvasco conseguiu se classificar
com folgas para as quartas de

final da Sul-Americana, ontem, ao
atropelar o Aurora, da Bolívia, por
8 a 3, em São Januário. Agora, o
time carioca vai enfrentar o peru
ano Universitario.

Na primeira partida, o time
brasileiro havia perdido por 3 a 1,
em Cochabamba, na Bolívia. Por

isso, precisava vencer hoje por 2
a O ou por diferença mínima de 3

gols a cada tento sofrido em casa

para se classificar.Aos 8minutos, o
meiaBernardo recebeu na entrada
da área, driblou dois adversários e

chutou forte para abrir o placar
com um golaço.

Aos 35, omeiaGalindo recebeu
o segundo cartão amarelo e foi ex

pulso. Com a vantagem numérica,
o Vasco pressionou e terminou o

primeiro tempo em vantagem. Em
duas bolas alçadas na área do Au

rara, Alecsandro marcou duas ve-

zes de cabeça, aos 38 e aos 44.

Logo no início do segundo
tempo, aos 3, outro cruzamento

na área boliviana. A bola passou
por Alecsandro e sobrou para Le

andro, que marcou o quarto. Aos
23, o veterano meia Iuninho co

brou a penalidade e fez o quinto
tento dos cariocas. Aos 32, Ber
nardo marcou seu segundo gol na
partida. Quatro minutos depois, o
zagueiro Douglas cabeceou para
marcar o sétimo.

Já o Flamengo perdeu por 1 a O

para aUniversidad de Chile, no es

tádio Nacional, e está fora da Copa
Sul-Americana. No jogo de ida, em
pleno Engenhão, o time carioca
havia perdido por 4 a O. Com isso,
apenas oVasco ainda representa o

Brasil na competição continental.
O São Paulo também está fora

da Copa Sul-Americana. A der
rota por 2, a O para o Libertad,
ontem, em Assunção, eliminou
o time brasileiro da competição
continental na estreia do técnico
Emerson Leão.

SANTOSFC

PAR DE GUADALAJARA 2011

QUADRO DE MEDALHAS

Atleta santista sofreu com as lesões e pouco ajudou seu time no Brasil�iro
CoI. País Ouro Prata Bronze Total

Ganso está recuperadoe pronto paravoltar 1° Estados Unidos 66 61 49 176

2° Brasil 29 20 32 81

O meia-atacante Paulo Henri- ca e ultrassonografia, hoje (quar- Depois de ficar afastado dos 3° Cuba 25' 17 22 64

que Ganso pode reforçar o San- ta - feira) pela manhã. Os resulta- gramados em virtude de uma 4° Canadá 22 25 29 76

tos contra o Atlético Paranaense, dos confinuaram a reabilitação
,

lesão no joelho em agosto de 5° México 20 21 30 71

6° Argentina 16 8 20 44
no sábado, no Pacaembu, pela do atleta, que já está liberado para

.

2010, o jogador voltou a jogar r Colômbia 11 15 25 51
32a rodada do Campeonato Bra- r=inar normalmente para com o em março. No início de maio, 8° Venezuela 9 20 21 50

sileiro. O jogador realizou exame grupo", diz o médico do clube da o meia sofreu nova lesão du- 9° República Dominicana 5 2 12 19

de imagem na manhã de ontem Vila Belmiro Rodrigo Zogaib. Gan- rante o primeiro jogo da final 10° Guatemala 5 2 3 10

e foi liberado pelo departamen- so não atua desde 5 de setembro, do Campeonato Paulista e só 11° Porto Rico 4 5 2 11

to médico do clube para treinar quando sofreu uma lesão no mús- retornou na final da Libertado- 12° Chile 2 11 13 26

13° Equador 1 3 7 11
normalmente com o elenco. culo posterior da coxa esquerda res, em junho. Menos de três me- 14° Jamaica 1 2 1 4

"O jogador foi submetido a logo no início do jogo da Seleção ses depois, ele se contundiu no 15° Ilhas Cayman 1 1 1 3

exames de ressonância magnéti- Brasileira contra Gana. amistoso da Seleção Brasileira. Atualizado às 17h de 26/10.
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Vamos transferir
o restante
dos presos

gradativamente
e cumprir a
determinação
judicial.

'C1&évers�::DJn 'flenriqu.e
Dl/Jtec'b.lii[$ler, diretor

do Presídio

o antes e o depois da
rebelião no presídio
Após reforma,
Galeria A volta a

receber detentos e

Regras mais rígidas
são aplicadas
JARAGUÁ DO SUL

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

CAROLINA CARRADORE

Há pouco mais de um mês da
tentativa de fuga que termi

nou em rebelião, a Galeria A do
Presídio Regional de Iaraguá do

Sul, ganha um novo visual. Com
as 19 celas reformadas, os presos
do regime fechado retornam a

ocupar o local.
Dos 64 transferidos após o

tumulto, 37 voltaram na sema

na passada. Os outros 27 irão

permanecer nas unidades para
as quais foram encaminhados.

Hoje, a Galeria A reúne 54 pre
sos. O presídio acolhe atual
mente 294 internos, 34 a mais
da meta estipulada pela vara

criminal, através da portaria
04/2011, que entrou em vigor
uma semana após a rebelião.
"Vamos transferir o restante

gradativamente e cumprir a de
terminação judicial", enfatiza o

diretor da unidade, Cléverson

Henrique Drechsler.
A reforma na GaleriaA custou

em torno de R$ 30 mil, verba di
vidida entre governo e Conselho
Penitenciário. Isso sem contabi
lizar gastos com reposições de

colchões, substituição das cinco
câmeras quebradas e vestiário.
Há uma semana, todos os deten
tos da unidade são obrigados a

usar um uniforme laranja. Essa
é apenas uma das medidas to

madas para reforçar a segurança
do presídio. Desde o tumulto re

gistrado em setembro, as visitas,
que antes eram realizadas duas
vezes por semana durante todo o

dia, hoje se resume a meio perío
do por semana. Até então, todos
os detentos do regime-fechado
tinham direito a um dia inteiro
de banho de sol. A regalia foi re
duzida para duas horas diárias.

Para preencher o tempo, os

detentos passarão a trabalhar
dentro da própria galeria em um

galpão montado pela empresa
Tritec. De início, serão 20 ho
mens que trabalharão em mon-

FOTOS DNULGAÇÃO/PM

Galeria destnúcla recebeu um novo visuaL Presos agora usam unifonnes

Bacio turco foi destnúdo a,m tentativa de cavar um túnel Louça foi trocada

,�,;_

Pátio do presídio também recebeu pintura e consertos em grades e portas

tagem de embalagens plásticas.
A meta é aumentar para 60 a

mão-de-obra disponível para a

empresa. Atualmente, mais de
80% dos internos desenvolvem
atividades dentro da unidade.

Relembre o caso

Dia IOde setembro, perto do
meio-dia, dois agentes peniten
ciários serviam o almoço para
reclusos da Galeria A, quando
um dos presos rendeu um fun
cionário' enquanto o outro

conseguiu escapar, fechar a ala
e acionar a Polícia. Como a ten

tativa de fuga não deu certo, os
detentos passaram a promover
um tumulto, mantendo o agen
te como escudo. Os colchões
foram colocados no pátio e as

grades foram danificadas.

Depois de quatro horas de

negociações, liderada pelo dire
tor da unidade, o agente prisio
nal foi liberado.

intura nas grad
solo do pátio;
·Troca da louça do bacio
turco que foi danificado na

tentativa de cavar-o.túnel;
ubstítuíção de ci
"meras que f<:>l�a"

'

quebradas na reh'"
·Implantação do uso de
uniforme para os reclusos.
Todas as vestimentas fora
do padrão foram retiradas;
<Reforma dos portões
das galerias, q�e agora

.

contam com um sistema
de abertura superior.
Agentes penitenciários
e Polícia Militar fazem a

segurança das passarelas
nesta abertura.
O promotor de Execução
Penal, Márcio Cota, junto
com o diretor do presídio,
Cléverson Henrique
Drechsler, tentam angariar
recursos para a reforma
da Galeria B. A iniciativa
deve partir do Conselho
Penitenciário e do governo
do Estado.
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PREPARE SUA PELE PARA O VERÃO!
Corri Betacaroteno, Ur'uclIm e Vitamina E, vocã (:c)nsegue
um brO"leilJdo rápido e duradouro!

E não esqueça: O uso do filtro solar todos os dias é

indispensável, mesmo que você não fique se expondo ao

sol. Crianças também devem usar filtro solar específico
(infantil).
Seu filtro solar pode sermanipulado de acordo com seu tipo
de pele, consulte seu médico ou farmacêutico.

Betacaroteno, Urucum e Vitamina EI Esta é a fórmula

garantida de sucesso para obter a cor desejada e duradoura

neste verão. Com este composto você não precisa mais

ficar horas e horas torrando no sol e ainda prolonga seu

bronzeado.

Disponibilizamos esta associação em cápsulas I

Urucum: Proteje a pele dos raios solares, evitando o

envelhecimento.
Contém vitamina A, tonalizante natural que bronzeia e fixa

o bronzeado.

Betacaroteno: O betacaroteno também é favorável na

obtenção do bronzeamento da pele. Quando transformado
em vitamina A em nosso organismo, auxília na formação de
melanina, pigmento responsável por proteger a pele dos

raios ultra-violetas e conferir o bronzeamento.

Vitamina E: Um dos antioxidantes mais aclamados,
demonstrando ter um efeito poderoso contra a

deterioração das células e efeitos contra o envelhecimento.

Conheça também:
Creme de.Massagem SUMCOMPLEX
Indicado para melhorar o aspecto da celulite, bem como a

firmeza e elasticidade da pele, além de ajudar na redução
demedidas em áreas de maior concentração de gordura.
- Acelera a quebra de gordura nos adipócitos. Age também
sobre o tecido conjuntivo, estimulando a síntese de

colágeno e elastina na pele.
- Aumenta a quebra de gordura.
- Contém carotenóides, que protegem a pele do estresse

oxidativo, e polissacarídeos que protegem contra a

desidratação cutânea.
- Diminui o aspecto de "casca de laranja" da celulite.
- Diminui a circunferência da coxa.

�€.\RA DE JARAGUA 00
,O S(/1..
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas· Fitoterápicos

"'bri,o seDlpre a enta

r par'a, seu '81 esta t
•
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ESTE SÁBADO ATÉ ÀS 17 HORAS. APROVEITE AS OFERTAS:

Novo Gol1.0 - Linha 2012

COMPlE,TO
A partir de

R$33.990

Novo Gol1.0 - linha 2012
A partir de

R$27.990
• Banco motorista com regulagem de altura;
• Revestimento interno portas em tecido;
• Porta-revistas atrás banco traseiro;
• Console central;
• Pára-sóis com espelhai
• Pneus 175/70 - aro 14'1.

• Ar condicionado;
• Direção hidráulica;
• Vidros elétricos;
• Travamento central com controle remoto;
• Retrovisores externos com ajuste elétrico;
• Destravamento elétrico do porta-malas;
• Chave com controle remoto;
• Alarme keyfess.

<�;'l)�
�'Ní::Ii���

''''Ii{�..,,"�
�f�.�4k

WWW.vw.com.br Promoção válida até 27/10/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso, GPS meramente ilustrativo, Novo Gol 1.02011/2012,4 portas, código 5U11C4, com preço

promocional à vista a partir de R$27.990,00. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano rnod. 11/12, completo,com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00, Novo Gol 1,0 com desconto

promocional de até R$ 3,000,00, confira condições na Caraguá Auto Elite, Novo Fax 1.0, 2 portas, código 5Z31 R4, com preço promocional à vista a partir de R$30.490,000, Promoções válidas

apenas para veículos disponíveis em estoque. IOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações inclusas na operação e no CEI. Garantia de 3 anos para a Linha
Volkswagen 2011/2011. sem limite' de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km), E

necessário para a sua utilização o cumprimento do plano ele manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC; 0800
7701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935. Ouvidoria: 0800 701 2834, Veículos em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

www.autoeJite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




