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CARAS NOVAS NO JOÃO MARCATTO
DIRETORIA DO JUVENTUS APRESENTA 17 JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA: EQUIPE TEM A MISSÃO DE RETORNAR PARA ELITE DO FUTEBOL CATARINENSE.

Manter o cérebro ativo através do trabalho em

idade avançada pode ser uma forma eficiente
de adiar a demência em homens, afirma estudo
britânico. Os pesquisodores analisaram dados de
1.320 pacientes com demência. A pesquiso do
Instituto de Psiquiatria do King's College de Lon
dres descobriu que os homens que continuaram
trabalhando durante a velhice conseguiram adiar
a doença. A demência é causada por uma perda de

grande parte de células do cérebro. Especialistas
acreditam que uma forma de se proteger contra
isso é criando o maior número de conexões entre
as células o possível atravésde atividadesmentais.

Fonte: BBC Brosil

Cocá Pavanello: "Eu tenhe

serviço prestado"
Presidente do Fesporte é o primeiro o lançar pré-candidatura o deputado pelo

região. Evento do Democratas, no sábado, reuniu mais de mil pessoas.
Página 4

Prefeitura deve assumir
o comando da festa

Com impasse envolvendo o Schützenfest e o compro do Porque de Eventos,
organização pode ser de responsabilidade do munidpio.

Página 5

Abatedouro pode virar .

presídio para mulheres
Juíza Patrícia Nalli e representantes do P.refeitura devem se reunir

esta semana poro folar sobre o assunto.

Página 6

·LEIA HOJE'
Conheço os benefícios que
os frutos do mar trazem

para o saúde.
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, A feira catarinense do livro

DO LEITOR

.00 conqui�ta na implantação
, da Delegacia da Mulher

A comunidade de [araguá do Sul já entendeu a necessida
de da implantação da Delegacia da Mulher. Pela privacidade
exigida nas denúncias, por necessidade de rapidez nas inves
tigações, por tratar-se de grande parte dos crimes existentes

,
na cidade, a comunidade entendeu a importância daDelega
cia da Mulher. Vimos apenas cidadãos sem conhecimento da
causa serem inertes ao atendimento diferenciado para crimes
contra a pessoa em relações domésticas.

Ao ouvir o pronunciamento do 'secretário de Segurança
Pública de Santa Catarina em evento, concordei com sua
opinião de ser obrigação do Estado coibi abusos em qual
quer relação ilegal de poder, seja físico ou outro qualquer, na
intenção de preservar a segurança,entre cidadãos. Também
concordei com o secretário quando apontou a maior preocu
pação do mundo CO:glO sendo a segurança. Apenas discordo
na omissão da implantação de delegacia especializada no

atendimento a crimes domésticos pelo Governo do Estado,
após informados da necessidade, do aumento de demanda
nas denúncias e na oferta do Coverno Municipal em prover
o espaço físico necessário. Ao Estado, em Jaraguá do Sul, so
mente caberia a formalização da Delegacia e a destinação de
13 policiais, o que considero pouco investimento pelo retor
no esperado. A alegada falta de arrecadação não impede que
se priorize o prioritário, e assim entende a comunidade com a

dita delegacia. Concluo lógica a sequência de ser obrigação do
Estado a ação repressora em atos de violência contra amulher
em âmbito doméstico. Antes de ser considerado assunto par
ticular, os crimes atingem o direito à vida e à integridade físi
ca e moral exigida pelas mais rudimentares comunidades.

Temos números constatando que, a garantia do atendi-
.

mento e possível punibilidade leva a vitima a denunciar os
crimes domésticos.Se em 2006, antes da vigência da Lei Ma
ria da Penha, Jaraguá do Sul apresentava índice de 8,5% dos
crimes da comarca como ocorridos no âmbito doméstico; a
deflagração de incentivo à denunciá fez os números cresce

ram até representarem 36,78% das notícias de crimes ocorri
dos ernJaraguá do Sul.

A faltá de implantação de medidas coibitivas de crimes
domésticos poderá fazer a denúncia diminuir, a sociedade re
troceder e os crimes aumentarem. O crime não denunciado
simplesmente não existe nas estatísticas, continuando a exis-

, tir no'mundo real.
' ,

Crime não denunciado gera outros crimes, pela impuni
dade.Pelo fim da impunidade nos crimes domésticos, impõe
se a diferenciação em seu atendimento, amparada pela lei
que prevê instalação de delegacias especializadas.

-SILVANA PASSOL,D - CONSELHODAMULHER@NETUNO.COM.BR,
PRE�!"E!ffE oo CONSELHO MUN!CIPAl DOS DmElrO�
DAMIJUiEfi EM ;.'\RAGUÃ DO SUL

,

� Os textes' para esta cóluna deverão ler no máxime 2.000 caracteres e podem" ser
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LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCR!TOR E EDiTOR
(HTIP:jIBR.GEOCiTIES.
COMjPROSAPOESIAECIAj

Nesta edição parece que a situação es

tava pior, pois o stande que era dísponíbí
lizado para os escritores locais, até então

gratuitamente, nesta edição teve que ser
pago. Cada escritor que queria expor na

'

feira, para utilizar o stande teve que aju
dar apagá-lo. Sempre achei que a feira se

pagava, com o dinheiro resultante do· pa
gamento dos standes, por livrarias e edi
toras; mas pelo jeito não é bem isso. Não
sei quanto os sócios pagam de anuidade,
mas seja o .que for, não dá condições para
a Câmara Catarinense do Livro fazer o

seu trabalho como deveria ou gostaria.
De tamanho menor que as anterio-

. res, sem justificar quase nada o' título
de "Feira Catarinense do Livro", a feira
teve visitação razoável e à quantidade
de livros vendidos tanibém, segundo o

que foi divulgado.
Como sempre, o que se vendeu mais

foram os livros infantis. Mas os livros in-
'

fantis vendidos são os que reproduzem as

fábulas e "contos da carochinha" antigos,
tradicionais e im.portados, que não têm
direitos autorais para pagar a ninguém e

por isso mesmo são impressos em gran
des tiragens; além de serem volumes de
poucas páginas, quase sempre edições
nada sofisticadas.

As' editoras poderiam, talvez confiar
mais nos escritores .da terra e fazer tira
gens maiores e não tão luxuosas, para
que pudessem custar.menos.

Menos mal que estamos comprando
liyros para colocar nas mãos de leitores
em formação. Só precisamos tentar me
lhorar a qualidade destas compras,

A segunda Feira Catarínense do Li
vro transcorreu em meados deste mês
de maio, em Florianópolis: Uma feira
apenas para vender livros, sem maiores

atrações. A realizadora da feira, a Câmara
.Catarinensé do Livro, vem enfrentando
dificuldades para fazer acontecer a feira,
pois já se passaram algumas edições em

que ela não é mais do que a simples ofer
ta de livros, sem atrações paralelas, como
a presença de um grande escritor de re

nome nacional.
,

/
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"Nõo tenho
história com

o Flamengo."
RONALDO, DO CORINTHIANS,

,-

nçgando compromisso çom o clube
quando for morar no Rio em dezembro,
se não for convocado para a Seleção.

"Os juros võo
cenfínuar caindo.'"

PRESIDENTE LULA (PT-SP), que está
na China para uma' visita de três dias com

quem assina um plano de ação conjunta.

, "O que o

investidor acho de

empresa no CPI?".
DILMA ROUSSEFF (PT-MG), sobre

investigações da CPI do Senado a

denúncias de sonegação de
.

RS.4 bilhões de impostos pela
Petrobras.

B'enefício ,ampliado
A lei 7.702/89, instituída em agosto de 1989, pelo então governador Pedro
Ivo Campos e que alterou lei anterior sancionada em novembro de 1982,
pelo também governador Henrique,.Hellion Velho de Córdova, conceden
do pensão especial de 50% do salário mínimo aos deficientes físicos de
Santa Catarina, acaba. de ser novamente modificada através de projeto de
lei complementar da Constituição e Justiça da Assembleia legislativa. Por.
emenda substitutiva global do deputado SargentQ Amauri Senrés (PDTI, fica '

instituído um benefício mensal, no valor de 100% de um salário mínimo
nacional ntedcs os portadores de necessidades especiais incapazes parn
o trabalho. Outro ponto incluso na lei é que os pais, tutores ou curadores
devem residir no Estado há pelo menos dois anos. Eles também devem ter
renda igualou inferior a dois salários mínimos nacionais. O.projeto ainda

garante que crianças e adolescentes também podem receber o benefício
sem a comprovação da incapacidade para o trabalho. Na lei, o recebimento
da pensão sem a referida.comprovação era permitida apenas para crianças
menores de quatro anos. O valor do benefício será reajustado automatica
mente. sempre que for ulternde o valor do salário mínimo nedonnl.

VER PARA CRER
Romualdo França (PMDB), presidente do
Deinfra; os contratos com empreiteiras
que vão fazer as 14 obras de reconstru

ção.listadas pela Prefeitura de Jaraguá
estão concluídos. Ou seja, não há mais
nenhum outro procedimento que não o

de começar a o trabalho. E rápido porque,
passados seis meses, as verbas deixam de
existir. Começa "no decorrer da semana",

,
disse França. Ou "nos próximos dias" ,

como afirmou mil vezes o secretário do
Deinfra Mauro Mariani (PMDB).

TEM OU NÃO?,
Reina sllêncle de cemitério à noite so

bre a tentativa de se reverter o prazo
do auxílio-reação de RS 4,15 concedi
dos pelo governo do Estado às famílias
desabrigadas pelas chuvas de novem

_bro do alfo passado em Jaraguá e que
expirou em 31 de março. Até agora,
ninguém explicou com clareza como

isso aconteceu. Afinal, qual a certeza
de que �irá dinheiro? Nenhuma? Se
for isso, então que alguém diga,com a

maior clareza poSsível.

PISCININHA
Na' Rua Cláudio Stulzer, Bairro Cente
nário e bem pertinho da Apae a água

. empoçado há muito 'tempo desperta o

humor irônico de moradores da região,
que sugerem existir ali um criadouro
do mosquito da dengue em potencial.

. De fato, o ambiente é mais que propí
cio visto o bichinho adorar este tipo de "

ambiente. Já que ali a construção de
ponte ligando com a Ilha da Figueira
está a.ndando e, por certo, com fisca-
lização diária da obra, não custa ver o

problema de perto. E resolver.

;

(} CORREIO DO POVOn
, TERÇA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2009�

SDR,1
Prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) entende ter sido mal inte�pretado
quando disse que a Secretaria do DeseilVolvimento Regional de Jara
guá deveria ter no comando alguém do seu partido. No próximo go
verno e não nesse, teria dito o prefeito de 6uaramirim, independeR- \

temente de qual paf'ttdo seja o governador eleito em 2010 e mantido
o tríplice aliança, é claro;

.

SDR2
Guondo o SDR foi instalada, Byloordt, desfrutando de amizade pessoal,
do governador luiz Henfiqué, foi cotado para ser o secretário, mos o

esco,lba recaiu sobre o tocona Niuro Demarchi dos Santos. Ouondo do
, reeleição de LHS o cadêlra foi novamente reivindicado pelo PMDB.
Poro apaziguar os ânimos,.o governador deu 00 partido uma diretoria
no porto de São Fl1In.' () do Sul. E manteve os tucanos à frente �a

,t SDR, nomea,ndo LiOiTi

NO FUNDAMENTAL '

.. '?i'� . ..Ieio Legislativo discute 'projeto dO' governador Luiz Henrique
.

'�da ilveiro (PMDB), que t1lUnicipol'izo o ensino fundamental. A res-

"ponsabilidade será toda dos municípios, com autorização dos câmo
"r.!is de vereadores. Recursos serüc repassados pelo governo federal

•

�!LO ES!9do lavo os mnos. Com promessa de que professores efetivos
destoses�olos)pe[maneçam no quadro do Secretario do Educação do
EstadO': Prefeitp� já tem o nariz.

'
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Mannes: "estatuto prevê debate"
'

Câmara faz
audiência
GUARAMIRIM

Projeto do Executivo que
altera a distância para ins

talação de post-os de com
bustíveis é motivo de uma

audiência pública que' a Câ
mara de Vereadores promo
ve amanhã, a partir dás 19
horas. A proposta reduz de
800 para 100 metros a dis
tância entre postos de com

,bustíveis, e da instalação
deles de escolas, igrejas, ci
nemas, teatros, instalações
militares, subestação de
energia elétrica, adutoras
de água, terminais rodoviá
rios e de transporte coletivo,
de' shoppings, e também de
indústrias de produtos infla-

,

máveis, hospitais.
O presidente da Câmara,

Marcos Mannes (PSDB), des
taca que a audiência é pre
vista no próprio Estatuto das
Cidades, em situações que
dizem respeito ao impacto
de vizinhanças. Segundo
ele, para o debate foram con

vidados, além do prefeito e

secretários, a Aciag e empre
sários do ramo, e também o

Clic, associações de morado
res e outras entidades.

Para 0.' presidente, como

o tema envolve questão de
impacto ambiental é segu
rança, é preciso estender
a discussão. "O objetivo é

que as pessoas possam dar
sua opinião para nós anali
sarmos com mais' tranquili
dade. E não que em quatro
paredes os vereadores deci
dam algo que venha a afetar
o cidadão". /

POLÍlICA----------

ELEiÇÕES

Cocá lança pré�candidatura
<

Ele aposta em trabalho na Fesporte para chegar à Alesc

Lembrando que poucos deputados se elegeram em casa, presidente reforça busca de votos em outras regiões

Encontro reuniu mil pessoas
o evento foi prestigiado por prefeitos, /

vereadores e dirigentes partidários da
regiõo Norte. "O importante foi que
a' gente conseguiu reunir mais, de 12
municípios, coisa que há tempo nõo
se via", declarou o presidente do DEM,
Corione Pavanello.

O anúncio da pré-candidatura
de Cocá ocorreu no último sábado,
em evento do Democratas que reu

niu mais de mil pessoas no CTG Laço
Jaraguaense. Além do presidente es

tadual do partido, senador Raimundo
Colombo, e da prefeita Cecília Konell,

nas de sua cidade. ''Na eleição
passada, foram apenas cinco ou

seis dos 40. O resto foi trabalhan
do, estadualízando o nome, que
é o que eu vou fazer", afirmou.
Além disso, Cacá também aposta
na "força" do governomunicipal,
'sob o comando da correligionária
Cecília Konell, "Minha bandeira "

,

vai ser nossa região tendo uma
_ representatividade forte. Temos

que ter também secretário de Es
tado e gente no segundo escalão

, do governo", finalizou.

CAROUNATOMASEW

Senador promete emenda de R$·500mil <

Verba, se confirmada, será revertida para obras de ampliação do Hospital Jaraguá

�

vereadores me ajudando", conti
nuou o'dírigente, lembrando que
dos votos recebidos em 2006,
cerca de oitomil foram de eleito-

res de outras cidades, "só com o

_time daMalwee".
Para ele, é muito difícil se ele

ger deputado com os votos ape-

JARAGUÁ DO SUL

'Agora eu tenho serviço
prestado". A declaração do

presidente municipal do De
mocratas, ex-vereador Carione
Pavanello, faz referência a sua

atuação à frente da Fesporte
(Fundação Catarinense de Des

porto), cargo que ocupa desde
março de 2007. No último sá
bado, Cacá oficializou sua pré
candidatura a deputado estadu
al, a primeira na região.

Mantida, será a segunda ten
tativa do presidente municipal
do Democratas a uma das 40 va

gas à Assembleia Legislativa. Em
2006, ele recebeu pouco mais
de 18 mil votos. Desfa vez, Cacá
acredita que a estadualização do
nome, graças principalmente ao

cargo no governo que o leva aos

quatro cantos do Estado, garanti
rá os votos necessários para alçar
uma das vagas.

"De lá pra cá, mudou muito.
A Fesporte me deu visibilidade",
disse o presidente, citando a re

alização de eventos em pratica
mente todos os municípios cata

rinenses, envolvendo em tomo
de 600 mil atletas. Trabalho que,
salienta, favorece ou exige conta
tos, éhm atletas, técnicos, prefei
tos e secretários, "o que te abre
uma imensidão de oportunida
des para conhecer novas pessoas.
E no esporte isso é muito. fácil".

''Na eleição que passou, eu ti
nha apoio de três vereadores de
Jaraguá e quatro de Massarandu
ba. Desta vez, tenhomais de cem

"

. ,,,,,",,,,,"",,,,,,,,,,

Colombo e prefeita óa assinatura de ordem de ,serviço para ponte

JARAGUÁ DO SUL

Antes de participar do en

centro do Democratas, onde foi
recebido com faixas em apoio à
candidatura ao governo do Es

tado, o senador Raimundo Co:
lombo teve dois compromissos
na cidade. Na Prefeitura, parti
cipou da assinatura da ordem
de serviço autorizando início
das obras de construção da

ponte que ligará o's bairros Ilha

'5. da Figueira e Centenário.
,

g Colombo também visitou o

� Hospital e Maternidade Jaraguá,
onde foi recebido pelo presiden-

te da entidade, Rudolpho Hu

fenüssler, pela assessora Nanci
Zimmermann e pelo secretário

municipal de Saúde, Irineu
Pasold. O senador conheceu o

projeto de ampliação do hos

pital e se comprometeu em

apresentar, até a quarta-feira,
emenda no valor de,R$ 500
,mil para as obras. O dinheiro
deve ser liberado até dezembro.

A necessidade mais urgen
te, segundo Rudolpho e Naci,
é a construção de uma ala de
cirurgias cardiovasculares e de
uma UTI adulta.

'
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Edição é garantida pela Prefeitura
Associação e município confirmam festa, mas sociedades de tiro nem tanto
JARAGUÁ DO SUL

Faltando menos de cinco
meses para a data estipulada à

realização da 21a Schützenfest, o
evento ainda é sinônimo de dúvi
das. Se de um lado há a incerteza
quanto à aprovação da compra
do Parque de Eventos por parte
dos vereadores. Do outro, existe a
insegurança a respeito do tempo
hábil à organização da Festa dos
Atiradores.

.
.

Levando tudo isso em. con
sideração, várias entidades que
costumam participar da coor

denação já não têm certeza da
viabilidade da comemoração e

,

Muitos, aliás, até a excluíram do
calendário de 2009 e não omitem
a informação nem mesmo dos
sócios menos atuantes.

No entanto, à imprensa des
conversam. A informação' é' de
que qualquer assunto- relacio
nado à Schützenfest deve ser

tratado com o presidente da
ACSTVI (Associação dos Clubes

e Sociedades de Tiro do Vale do

Itapocu), Nelson Sjoberg. Ele, po
rém, continua garantindo a con

tinuidade da festa. Ontem, disse
que uma reunião marcada para
hoje vai definir se ela terá cinco
ou dez dias de duração. Em con

versa com a prefeita Cecília Ko
nell, no dia B.de maio, a diretoria
havia' escolhido a primeira, op
ção. A programação aconteceria
de B a 12 de outubro no Parque
de Eventos, conforme publicou
O Correio do Povo.

.

Segundo o presidente da
Fiindação Cultural, Jorge Sou
za, agora, a ideia seria estendê
la por mais de uma semana. ''A
Schützenfest vai ocorrer, é uma
festa do povo jaraguaense", afir
ma. As comissões, conforme
ele, se formam após a votação

. do projeto de aquisição do imó
vel no Legislativo.

KELl.V ERDMANN

(CONTRIBUIU DÉBORA KEl..i.NER)

Prazo para votação da compra
do parque termina no dia 22
JARAGUÁ DO SUL

Enviado em regime de
urgência ao Legislativo, o

projeto que autoriza a cóm
pra do Parque de Eventos
deve ser votado na próxima
terça-feira, 26, segundo o

presidente da Câmara, Jean
Leutprecht. O prazo termina
dia 22, quando não é dia de .

em ''"tNm�(I!�mm; •
Ainda não tem uma posição definida.

�,]a�m;ll,Fffll*rn_
E a favor de a Prefeitura reaver o Parque
de Eventos, pois ele seria um espaço
importante para a comunidade.

fIJ !ilIE�miUNII'!J;U_
Ainda está analisando o projeto para

depois tomar uma decisão.

Não encontrado pela reportagem.

1�.t1I�!IWtiaiJ:Ml1
E a favor da compra, porém cobra um

esclarecimento completo do projeto.

sessão. O documento prevê
o pagamento de R$ 1 milhão
pelo local, mais possíveis en

cargos advocatícios e a qui
tação de débitos da Salvita
(Sociedade Assistencial ao

Lavrador do Vale do Itapocu)
com o município. Indagados
a respeito do voto, os verea

dores responderam:

JEAN tEQJIRECHT .

Ainda não definiu o voto.

Em princípio se diz contra a

aprovação do projeto, mas quer saber
a opinião da população e dos demais

. vereadóres sobre o assunto.

l.I!Ii.ffi)M!f!1I�jliij'_
E a favor, pols compreende
que é necessário resolver a

questão e porque o patrimônio
seria de grande interesse

para a população.

Polêmico em torno do Porque de Eventos deJoroguó do Sul se arrosto no Justiça por mais de duas décadas

RESPOSTAS DO EXECUTIVO AO PEDIDO DE

INFORMAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES.
• Quai� impostos devidos pelo Salvita à mu

nicipalidade e quais os valores respectivos?
Total atualizado: R$ 11.600,51 !Total lança

do: R$ 2.446,17.

• Quais impostos devidos pela Salvita às Re
ceitas Estaduais e Federais e quais os valores
respectivos?

. Não informado.

• Quais as ações trabalhistas onde figuram
como pólo passivo' a Salvita, qual o andamento
atualizado das mesmas e quais os valores exa

tos atualizados até a presente data dos deman
das referidas?
Não informado.

• Quais os débitos, atualizados e ajuizados
até a presente data, em desfavor da Salvita e

quais os respectivos credores?
Não informado.

• Quais os débitos, atualizaoos e apurados
(não ajuizados) até o presente doto, em desfa
vor do Salvita e quais os respectivos credores?
Não informado.

.

• Considerando o ação de usucapião nO
036.99.005909-5, qual o.valor atualizado até a

presente data que deveró perfazer o respectiva
indenização em sendo exitosa a demanda em

desfavor da Salvita?
Não informado.

• Considerando as demandas relativas aos

honorórios advocatícios inerentes ao ex-procu
rador da Salvita, Sóvio Murilo de Azevedo, qual
o valor exato e atualizado proposto a titulo de
acordo pelo referido advogado?
• (} Dr. Sóvia Murilo não possui contrato de

.

honorórios com o Salvita, por conto disso, o

mesmo ingressou com uma ação judicial reque-

rendo arbitramento judicial para recebimento
dos honorórios advocatícios o que faz jus. Quem
efetivamente possuía contrato de honorórios
com a Salvita era o falecido Dr. Murilo Barreto
de Azevedo, contrato firmado em 1989. ( ...) Por
fim, concluímos que o Dr. Sóvio seró arbitrado
honorórios com base nos valores efetivamente
recebidos pelo Salvita. A proposto de honorá
rios formalizada para este .municipio pelo Dr.
Sóvio foi de RS 1 milhão, valor este .de pronto
rechaçado pela Exma. Prefeita.

• Considerando os débitos inerentes à Sal
vito, questiona-se a cargo de quem (Salvita ou

municipalidade) ficaró a responsabilidade pelo
pagamento das citadas demandas?

.

Os pagamentos ficamo ao encargo do Salvita.

• De que forma se daró o pagamento e con

sumação dos referidos débitos?
O município iró consignar em juízo os va

leres referentes ao acordo que se pretende
formalizar.

• Preténde-se debitar os valores aduzidos
acima do quantitativo de R$ 1 milhão previsto
no Projeto de Lei nO 42/2009?
Coso os valores devidos pela Salvita extrapo

larem o limite de R$ 1 milllõo o município so

mente serlÍ responsóvel pélos honorórios advo
catícios desde que fixados por decisão judiCial
passado em julgado. Caso o valor seja menor, o
saldo retornaró aos cofres do município.

• Quais os sócios da Salvita? Quantos e quais
são considerados "quites"?
Não informado.

• Qual o número da Inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Salvita?
Situação cadàstral inapta n° 84434943/0001-

12, data 10/5/2003. Motivo do situação co-

dastral: omissa contumaz. Dato de abertura:
3/1/1968. Nome: Salvita.

• Em sendo exilosa a pretensão submetido
à apreciação legislativo, através da mensagem
executivo nO 047/2009, como se daró a hemolo
gação do pretendido acordo (judicial ou extra

judicialmente)?
Através de acordo judicial .

• Em sendo exitosa a pretensão referido,
para quais fins, quais circunstõncias e em que
tempo se prestaró o imóvel objeto da presente
demanda?

O imóvel será usado nas políticos culturais,
sociai� e esportivas, patrocinadas pelo municí
pio. como: Schülzentest, Festa das Etnias, Assis
tência aos Idosos, Festival da Conção, dentre
outras.

• Diante da notícia que estariam sendo
promovidos, pela Secretaria Municipal de Pla
nejamento, levantamentos para reforma do
imóvel objeto da presente demanda, qual o va

lor estimado a ser despendido com a pretensa
reformo?
Foi constituído uma comissão poro realizar o

levantamento das estimativas para a reformo
do imóvel, porém, a mesma sequer iniciou os

trabalhos, de modo que ainda não se tem o va

lor a ser investido na reforma.

• Indicação do Secretaria Municipal. Au
tarquia ou Fundação no qual o servidor foi
nemende; seguida du Secretaria Municipal.
Fundação ou Autarquia correspondente na qual
será lotado.

Em razão dos edificações estarem construídas
hó vórios anos, o município desconhece qual
quer restrição d.e ordem ambiental, haja vista
que jamais foi notificado por q�alquer órgão
ambiental dando conta de qualquer restrição.
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Nogueira mostro que o raio-X está marcado somente poro 5 de jUlJho e se mostro indignado com o situação

SAÚDE

População na fila
por atendimento
Moradores reclamam da falta de médicos
GUARAMIRIM

Ontem pela manhã, quem
procurou pelo serviço público
de saúde prestado no Hospital
Municipal Santo Antônio se

mostrou aborrecido e incomo
dado. Isso porque cerca de 30

pessoas esperavampor consulta
médica no pronto-atendimento
da unidade.

Segundo os pacientes que
estavam no local, o tempo de

espera passava de duas horas
e apenas um médico clínico

geral trabalhava para atendê
los. O aposentado José Arru
da Filho, 58 anos, não se in
timidou em demonstrar a sua
revolta. "Eu sofro do coração
e não tem especíalista. Só
tem um médico para atender

e eu estou esperando mais de anos. Ele contou que teve de es

duas horas", desabafou. perar mais de duas horas para
A revisora Cleonice Arruda tirar sangue. E o exame de raio

Filho, 24 anos, contou que no X terá de ficar somente para o

domingo à noite teve de levar a dia 5 de junho. "Faz um mês

filha de um ano e cinco meses, que trouxe o meu filho para
.

que há uma semana está com consultar com um pediatra e

sintomas de pneumonia, ao tive que esperar oito horas para
Hospital São José, de Jaraguá do ser atendido", reclamou.
Sul, por falta de médico pedia- A· dona-de-casa Mauricéia

tra na únidade de Guaramirim. Pereira Leal Heerdt, 28 anos,

'1'\minha filha foi atendida dias levou a filha de quatro anos

atrás aqui (Hospital), mas não .
ao Hospital. "Ela foi atendida

melhorou. No domingo tive de e deveria ter ficado em ob
ir para outra cidade, mas quem servação, Mas, tivemos que
não tem condições como fica?", voltar pára a fila de espera. A

questionou. Os médicos pedia- nossa sorte é que apresenta
tras atendem das 8 às 18h. mos a carteirinha do plano de

Outras situações problemá- saúde", completou.
ticas foram relatadas pelo mo- '-_------
rador José Volmir Nogueira, 37 DAIANACONSTANTINO

Prefeito apresenta proposta
para contratar estagiários
GUARAMIRIM

Ontem, o prefeito Nilson

Bylaardt teve uma reunião'
com o chefe do departamento
de medicina da Univille (Uni
versidade da Região de [oin
ville), Marco Antônio Moura
Reis. Bylaardt apresentou a

proposta de contratar estudan
tes parta estagiar no Hospital
Municipal Santo Antônio. A

intenção' é investir em pro
fissionais .para atuar no novo

centro cirúrgico da unidade

hospitalar, que foi inaugurado
no ano passado.

Esta é unia das ideias do

prefeito para amenizar o

problema de falta de médi-

co no município. Bylaardt
também pretende contratar

médicos para trabalhar nos

postos de saúde da cidade
e diminuir a demanda' de

pacientes no pronto atendi
mento do hospital.

Sobre o hospital, Bylaardt
afirma que nos últimos oito
anos os problemas se agrava
ram. E que agora a Prefeitura
está trabalhando em parceria
com a gestão da unidade hos

pitalar e a promotoria pública
para resolver a situação. "Antes
os cirurgiões estavam usando
o hospital e não atendiam pelo
SUS. E nós investimos R$ 300

mil por mês lá", enfatizou.

Promotoria apresentará JAC

para direcionar atendimentos
GUARAMIRIM lizado na unidade hospitalar.

No mês passado, a promo- Um TAC (Termo de Ajuste
(/) toria pública comprovou que de Conduta) será apresentado
� a maior parte das cirurgias e pela promotoria. Neste docu-'

i consultas é feita pelo sistema mento constará o número de

'�particular e pelo'plano de atendimentos particular e gra-
saúde e que os médicos que tuito que devem ser feitos no

lá trabalham não passaram hospital, com base em uma au

por concurso público. Foi
.

ditoria q'!le avaliará a necessida
então que o Ministério Públi- . de dos moradores, Os pacientes
co determinou atendimento devem procurar os hospitais
somente pelo SUS (Sistema. São José e Jaraguá para fazer as
único de Saúde), cirurgias eletivas.

Mas,
.

o MP re-avaliou a Sobre este caso, a gesto-
decisão e abriu exceção para ra do Hospital e secretária de
atender os 40 pacientes que Saúde, Aline Mainardi, decla
estavam com cirurgias agen- rou: "a situação permanece a

dadas. E, as escalas de sobre- mesma". Segundo ela, nesta

aviso, anestesia e obstetrícia, semana um parecer poderá ser

forain retomadas. E o serviço apresentado pela promotoria
de raio-X também está norma- pública em relação ao TAC.

TAC deverá decidir que atendimento pelo SUS será prioridade
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Fiesta capotou na Estrada Garibaldi, perto da Escola Santo Estevõo ,

mandado de busca e apreen
são ..•Mas, segundo informa
ções extra-oficiais, o acusado
não foi preso porque nenhum
material pornográfico foi en
contrado na casa dele.

Até o início da noite de
ontem, a PF prendeu dez pes
soas: uma no Espírito Santo,
uma em Pernambuco, uma na

Paraíba, duas no Rio Grande

�:Vo pass�do, um (rapaz ��'" 17 an2;�morreu ao cair de uma motocicleta*i
, n'a Rua Oscar Schneider, no Bairro
'Jaraguá 99. He foi leva�o ao Hos
pital com vida, mas não resistiu aos

ferimentos.
'

-

anos. Na manhã de ontem, os
pais da vítima estavam muito
abalados e preferiram não fa-
-lar sobre o acidente;

,

DAIANE ZANGHELlNI

Polícia procura suspeito de
molestar menina de três anos
CORUPÁ

,

Um homem de 50 anos é sus

peito de ter molestado a filha do
sobrinho em Corupá, na noite de
domingo. Segundo ínfórmações
da Polícia Militar, a mãe de uma
menina de três anos informou ter
visto o acusado - que costumava
Visitar a família - tocando oórgão
genital da críançazápós o flagra
damãe, o suspeito negou o abuso
e fugiu do local.

No momento em que acon

teceu o abuso, estava em casa

somente a mãe e os dois filhos.
O homem estava com amenina
no colo, mas a mulher perce
beu que ela parecia estar com
medo. A mãe fingiu que ia bus
car alguma coisa na cozinha e,
ao prestar atenção no compor-

A Polícia Militar orienta que
pais e.'proprie�ários de veículos!:lnão
entreguem a condução a menores
de, ida,de ou. adultos sem habilita
ção poro dirigir, mesmo em locais
onde há pouco fluxo de veículos. No

Ação contra a 'pornografia infantil
Em Jaraguá do Sul foi cumprido um mandado de busca e apreensão

Morte de jo�em
causa comoção
Jonas Zipf, 16 anos? foi enterrado ontem
JARAGUÁ DO SUL

A sexta vítima fatal do trân
sito de Jaraguá do Sul neste
ano foi sepultada na manhã de
ontem, no Cemitério de Santo
Estevão, no Bairró Caribaldi,
Jonas Zipf, de 16 anos, mor
reu depois que o Fiesta que
ele dirigia capotou na Estra-,

- da Garibaldi, a poucos metros
da Escola Santo Estevão, por
volta das 7h de domingo. Ele
morreu na hora e o corpo foi
levado para o IML (Instituto
Médico Legal).

De acordo com uma amiga
da família, Inês Marcelo, 57

anos, o acidente aconteceu

depois que Jonas voltava de
uma festa com alguns amigos,
na localidade de Palmeirinha,
no Bairro Garibaldi. Segundo
a Polícia Militar, o pai do ado-

, lescente relatou que o jovem
saiu com o carro enquanto ele
e a esposa dormiam. Conforme
relatório divulgado pela PM,
a informação obtida no Iocal
é de que havia mais cinco jo-

, ,vens no veículo. Os ocupantes
teriam ido embora logo depois
que os bombeiros chegaram.

"Os pais dele Ganas) só fica
ram sabendo que ele tinha saído
quando receberam a notícia da
morte no acidente", lamentou
Inês. O agricultor Lauro Nie-
now, 60, foi um dos primeiros
a ligar para os bombeiros infor
mando sobre o acidente. "Ouvi

,�

o estouro e vi que o carro estava
dentro do capim. Em seguida li
guei para os bombeiros", relem
brou. A vizinhança acredita que

JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Federal realizou
ontem a Operação Turko,
para combater o crime de Por
nografia Infantil na Internet.
A investigação contou com

cerca de 400 policiais e cum

priu 92 mandados de busca
e apreensão em 20 estados e

no Distrito Federal. Em Jara-
,

�uá do Sul, a PF cumpriu um

Jonas perdeu o controle da dire
ção ao fazer a curva e capotou
dentro de uma roça de cana.

Jonas morava com a famí
lia na localidade de Tifa Jara
raca e tinha uma irmã de seis

do Sul e cinco em São Paulo.
Nas buscas foram apreendi
dos

.

computadores utilizados
para a troca de material de
pornografia infantil em sites
de relacionamento.
A operação da PF marca o

Dia Nacional de Luta Contra o

Abuso e a Exploração Sexual
de 'Crianças e Adolescentes,
lembrado ontem.

tamento da filha, viu que a mão
dele estava dentro da calça da
menina. Em seguida, o suspeito
fugiu, de bicicleta. Até o fecha
mento desta edição, ele não ha
via sido localizado.

Quando o pai da criança che
gou em casa, foi informado da si
tuação e passou a procurar o tio.
Ele teria encontrado o acusado
perto do trevo que leva ao centro
da cidade, mas conseguiu fugir.
A menina passou' por exames

no Hospital Jaraguá, onde foi
constatado que região da vagina
apresentava vermelhidão. Ela
passou por exame do IML' (Ins
tituto Médico Legal) na tarde de
ontem. A família está receben
do acompanhamento psicológi
co do Conselho Tutelar.

-".

Abatedouro municipal pode se

tornar um p�sídio feminino
JARAGUÁ DO SUL

o Conselho Comunitário Pe
nitenciário deve reunir-se com

a juíza da Vara

o Criminal de Jara
guá do Sul, Patrí
dá Nolli, 'na pró
xima sexta-feira,
22. O objetivo
é discutir sobre
a possibilidade
de o abatedouro
municipal, no

Garibaldi, ser

transformado em

um presídio fe
minino.

De acordo
com o presidente
do Conselho Penitenciário, Nil
ton Zen, a juiza deve debater a
I

proposta com a Prefeitura du-
rante esta semana. O objetivo é

reduzir a superlotação no Pre
sídio Regional, que tem' capa
cidade para 76 detentos, mas

hoje abriga 250

presidiários. Do
total de presos,
cerca de 30 são

, mulheres. No
ano passado, o

presídio cons

truiu uma ala
feminina para
24 detentas, mas
o espaço já está

g com excesso de

� presas.
� O abatedouro

Local foi inqugurado em 2004 foi inaugurado
em julho de 2004,

custou cerca de R$ 600 mil, mas
nunca funcionou porque o Mi
nistério da Agricultura exige re

adequações na estrutura.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/ 2· Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89259-300,
Jaraguá do Sul-5C - E-mail: jgsvar2@tj.sc.gov.br

Cargo do Juiz do Processo «Nenhuma informação disponível»: Nome do
Juiz do Processo no 1° Grau «Nenhuma informação dlsponlvel>

Escrivã Judicial: Ana Lúcia Rozza

EDITAL DE INTERDiÇÃO -Art. 1184, do CPC. PRAZO DO EDITAL: 10 DIAS
Interdição/extinção da Interdição nO 036:02.006592-8

Requerente: Ademir Correa e outro
Interditando: Ademar Correa

Interdito(a)(s):Ademar Correa, Rua Mariano Witkoski, 95, Vila Rau - CEP 89250-000,
Fone (047)273-6130, Jaraguá do Sul-Se, RG 2/R-1.476.408/SC, nascido em 09/03/1962,
Solteiro, Brasileiro(a), natural de Jaraguá do Sul-SC, pai Plácido Correa. mãe Heima
Maas Correa Doença Mental Diagnosticada: retardo mental (F 70.0), Data da Sentença:
16/11/2004. Curador(a) Nomeado(a): Ademir Correa e Arlete Correa. Por intermédio do
presente, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo
de Direito, tramitaram regularmente os autos do processo epigrado, até a sentença final,
sendo decretada a medida postulada, conforme transcrito na parte superior deste edital, e
nomeado(a) o (a) curador(a), o(a) qual, aceitando a incumbência, prestou o devido compro
misso e está no exercicio do cargo, E, para que cheque ao conhecimento de todos, 'partes e
terceiros. foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costuma e publicado
3(vez)(es). com intervalo de 10 dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 22 de agosto de 2006:
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Samae seleciona 18 funcionários
Vagas são para nível fundamental, médio e superior: Prazo encerra dia 30
JARAGUÁ DO 'SUL

Seguem até o próximo dia
30 as inscrições para o con

curso público do Samae (Ser
viço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto de Jaraguá do
Sul], As 18 vagas oferecidas
são para candidatos com en

sino fundamental, médio e

superior nas áreas de enge
nharia civil e sanitária. Os
salários variam de R$' 777 a

R$ 2,5'mil e a prova acontece
no dia 21 de junho.

De acordo
.
com a organi

zação' do processo seletivo,
não é necessário que :o can

didato possua experiência na

função, apenas a formação
mínima especificada no edi
tal e capacidade para desem
penhar a função conforme a

descrição do cargo.
O valor da taxa de inscrição

varia de acordo com o nível do

cargo pretendido. São R$ 40

para os cargos de nível funda
mental, R$ 60 para os cargos
de nível médio e R$ 80 para os

cargos de nível superior.
O edital completo pode ser

acessado através do site www.
. sociesc.org.br/concursos. E as

inscrições podem ser efetua
das no mesmo endereço.

Doadores 'de sangue que
tenham realizado pelo menos

três doações nos últimos 12 me-.
ses podem solicitar isenção da
taxa. 5% das vagas são reserva

das aos portadores de necessi
dades especiais. EI�s podem se

inscrever também pela internet
em qualquer cargo' desde que
possuam as atribuições neces-

sárias para a função.
.

DEBORA VOLPI

Programa seleciona alunos
-

até o dia 12 de agosto
Os estudantes interessados

em participar do Programa [o-
,

vens Embaixadores Z010 têm
até o dia 12 de agosto para se

candidatarem a uma vaga no

programa, que em sua oitava
.

edição levará 35 jovens aos És�
.

tados Unidos com tudo pago.
A iniciativa tem o objetivo

de propiciar aos jovens de es

colas públicas a oportunidade
de realizar um intercâmbio
cultural por 21 dias. No ano

passado, o estudante da Esco
la Darci Franke Welk, de [ara
guá do Sul, Lucas �ndré dos
Santos, 15 anos) foi o único
catarinense a conquistar urna

vagá no programa..

:{?ara participar do processo
de seleção, o jovem deve estu-.

. dar em escola pública e não
ter condições de viajar para o

exterior sem ajuda financeira.
Além disso, é preciso compro
varboa fluência oral eminglês,
bom desempenho escolar, ini
ciativa e boa desenvoltura.
Outro critério avaliado duran
te a seleção dos candidatos é o

engajamento do estudante em

atividades de responsabilida
'de social e de voluntariado.

Outras informações podem
ser obtidas através do site

. wWw.sed.sc.gov.br..

No ano passado, aluno de Joraguá do Sul foi seleCionado no programa
/

'I'"

RS 777,39
RS 967,42

. RS 1.307,13

rotivo (3 vogas): RS 967,42
ratório (1 vaga): RS 1,525,92

o (1 vago): RS 1,525,92
vaga): RS 967,42

Escrit .(1 vaga): RS 1.525,92
Operador de ETA/En (2 vogas): R$1.307;13

� Técnicó em Saneamento (1 voga): RS 1.836,92

NíVEl SUPERIOR

Samae está com 18 vagas abertas em concurso público. Salários vão a partir de R$777 a até R$ 2,5 mil

Palestra com ·Marins acontece hoje
Evento esta noite na Scar é voltado para profissionais de vendas

Acontece nesta terça-feira, dia
19, às 19h30, no grande teatro da
Scar, a palestra 'Atendimento e

Vendas: Como aproveitar bem as

oportunidades do mercado bra
sileiro", com um dos principais
conferencistas do país, Luiz Al
meidaMarins Filho,

Professor universitário, es

critor; palestrante e colunista do
jornal O Correio do Povo, Marins
fala demotivação e de sucesso na
carreira. A palestra é direcionada
a estudantes, profissionais das
áreas de atendimento e vendas,
empresários e comunidade em
geral. Marins é antropóÍogo, for
mado em história, estudou direi
to, ciência política, negociação,
planejamento e marketing em

cursos de universidades no Bra- .

sil e no exterior. Tem 12 livros
e mais de 300 vídeos e DVDs

publicados. Atua como empre
sário e consultor nos ramos de

agronegócio, educação, comu

nicação e marketing.
'Os ingressos para a pales

tra de hoje são limitados e cus

tam R$ 45 (nucleados), R$ 50

(associados) e R$ 70 (demais
interessados). Reservas de

ingressos através do telefone
(47) 3275-7024.

Colunista do O Correio do Povo fala de vendas e atendimento boje, na Scar

ESTA SEMANA
.

Edital para médicos deve sair
Deve ser lançado nos próximos dias o edital para contratação de dez médicos

que atuarão na saúde pública municipal, em Jaraguá do Sul. A proposta salarial, .

segundo o secretário municipal de Saúde, deve girar em torno de RS 8,5 mil para'
uma carga horária de 40 horas. Ainda de acordo cem entrevlsto exclusiva do
secretário concedida ao O Correio dó Povo, o contrato deve ser temporário de um

ano, podendo ser renovado.
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Por Jaqueline P<Jupitz
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

S meses dia 11.
. t' o com,letou d o

1\ \indo Mario trls �n b"OS é o po,oi san r .

lO "'onda mUitoS ell
Quem."

'

A'
'

dmho Cotione de'b •. 'xo umsue'lo poro o oflh per
,

' ado Koue.
. 4 o \indO prisci\\o ,

No ,róximo dia 1
de idade. Os ,ois

com,leto 9, �nos s irmãos Mauricio
paulo e potrlCI.O. e o

,

'tOS fencidodes\
e Monu. deselom

mUI
,

A lindo B;uno
'

Marques Friedel
C?mpletou 5

ORlnhos dia 9
Papai e mom -

.

Cloudiono e Do�fe'
desejam muitos

'

felicidades.

,Em click especial
o pequeno

'

Rouquellen
que dia 21'

completÍJ. dOis
meses de vida.
Os padrinhos

Sérgi� e Cleide
4esejom muitos
felicidades!

Grosie\i
Mario fe\i(li.
comemorou
idade noVO di�
11. Quem mon�o
os parabéns soo

seus (lois �isele
e Guilherme. e

o irmão Gugo.
felicidades
fofinho\

C
�m click especiol,-o lindíssimo

om,'o Rocha enfeito o coluna �e hoje.

A 'lindinho Lo'ryTho sso

h .

ys, completo
°le, 3 oninhosOs pais C/eber

.

e Elisonge/o
mondamos'
parabéns
Felicidode�
pe�ueno!,

. bbs Schiochet. com(lletoU
" gotinha Stefonny

lu
d

' . felicidades são seus

1 oninhos dia?: QueO'!' :::';orobéns fofinha!
(lois fabricIo e lon .

. o fe\icidode dos (lois
No ,róxim? dia 11. t'�:o o gatinho Guilherme
corujas RlcolrdtO e1 on:i�hOSl porobéns\ '

com, e"
.
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, JORNAl.ISTA

E agora?
Recebi uma carta sem assinatura. É

de uma senhora de 45 anos preocupa
da com os destinos da vida. Não está
velha, mas também não é mais' uma
garotinha. Está solteira, se separou
por opção e me conta que seu ex-rnari
do era um ser muito complicado. Saia
com os amigos dois ou três dias por
semana. Algumas vezes. chegava de

madrugada e nem conseguia colocar a
chave na porta. Ela sentia alívio quan
do ele voltava, pois, sabia que estava
tudo bem. Mas, também se retorcia

para dormir depois. Os roncos do fu
lano não deixavam sequer à vizinho
debaixo adormecer. Era um festival de
vassourada no teto que só acabava às
8h da manhã.

Além desse 'pequeno defeito de com

portamento', ele era do tipo que chama
mos de macho das cavernas. Não ajudava
com as tarefas da casa. Só ia ao superrner
cada para garantir o churrasco e a cerve

ja, não nessa ordem necessariamente.

Tampouco sabia para que servia amáqui
na de lavar roupa. As toalhas molhadas
ficavam por toda parte e não apenas enci
ma da cama. Mas o que mais a magoava
eram as brincadeiras grosseiras ..

Essa senhora me conta também que
seu ex-marido insistia em elogiar outras
mulheres. Falava da atriz, da vizinha,

.

da professora do colégio do seú filho.
Em qualquer �anto sempre havia al
guém que lhe despértava o desejo. E ele.
não fazia questão de esconder.

Depois de muitas noites e dias de fos
sa, ao som de Maria Bethânia, Gal Costa e

outros sertanejos, ela decidiu dar 1,lIIl pon
to final. Antes ficou dois anos amadure
cendo a ideia. Pensava com quem ficaria
a casa, o carro e a poupança. Tinha medo
da reação dos filhos e da sogra. Meditava,
não -

aguentava mais conviver com aque
la situação: Alguns anos antes acreditava
que tudo poderia melhorar. Dizia para si
mesma: 'não existe casamento perfeito. É
assim mesmo'.

Numa sexta-feira à noite chamou o

marido para um jantar. Foi a primeira
vez que ela escolheu o restaurante sem

ele reclamar. Colocou um 'vestido preto
e um batom rosado. Arrumou o cabelo e

sem gaguejar pediu a separação. Ele ju-.
rou amor eterno, mas era (arde demais.
Aos 45 anos ela redescobríu a vida.
Voltou a se olhar no espelho sem pro-

-

curar defeitos. Sentiualívio. Não quis
sair por ai desesperada a procura de um
.novo amor. Não colocou silicone e tam
bém não fez lipoaspiração, mas voltou
para a academia. E agora quer saber o

que faz com as cantadas que recebe.

VARIEDADES---------

". Cine Shopping 1
• Anjos e Demônios (leg)
(16h, 18h40, 21 h20 - todos osdios)
(13h20 - sex, sob, dom, quo, qui)

• Cine Shopping 2
• Anjos e Demônios (leg)-�--

(18h40, 21 h20 - quo, sob, dom)

.

-. StorTrek (leg) (13h40, 16h10 - sob, dom, quo)
(16h30, 19h, 21 h30 - sex seg, ter, qúi)

.Cine Breithoupt 3'
• X Men Origens Wolverine (leg) (16h40, 19h, 21h20
-Iodos os dias) (14h20 -sex, sob, dom, quo, qui)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• Anjos e Demônios (leg)
(13h20, 16h, 18h40, 21h20 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
•• X Men Origens Wolverine (leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Anjos e Demônios (leg)
(13h30, 16h15, 19h,21h40-IQdos1isdias)

• Cine Mueller 2
• Slar Trek (leg) _

_ _

(14hI5, 16h45, 19h15, 2ih50 -Iodos osdillS)

LIVRO

Navegando
com o sucesso

·Relatos de
um velejador

Vilfredo Schürmann percebeu que
estava no hora de levar 00 mundo dos
negócios um relato dos suas experiências
de viagens 00 redor do mundo. No mor, o

velejador descobriu que os dificuldades
são importantes poro o crescimento. E
foram inúmeros os desafios que ele e suo

família énfrentarom 00 longo dos mais
de 20 anos de aventuras.

BLUMENAU

.,Cine Neum
• CHE (leg) (14111 0, 21'h20 -Iodos os dias)
• Divã (Dub) (16h40, 19b30 -Iodos os dias)

Terra será
destruída

o alienígena Klaatu vem à Terra poro
entregar 00 presidente um presente, mos
é impedido porsoldados. Ele é preso e se

esconde em uma pensão. Klaatu se 'de
cepciono com os humanos ao' se deparar
com o uso desenfreado de armas de fogo.
E foz um alerto: A Terra seró destruído.

NOVELAS

PARAíso
Maria Rosa briga com Aurora. Para nõo desistir
de Maria Rita, Zeca decide pedir permissõo a

Antero pará levar sua filha. Maria Rosa ouve

Olávio reclamar de sua vida para Ricardo. Dona
Ida resolve deixar Aninha viajar com Ricardo. Zé
Camilo e Terêncio ficam abismados com o este
do da casa em que Zeca pretende deixar Maria
Rita. Rosinha nõo se conforma de ser obrigada
a cuidar de Santinha. Padre Bento e Norberto
tentam a.rrumar uma soluçõo para a péssímn
situaçõo da igreja e da prefeitura.

CARAS E BOCAS
Dafne propõe a Vicente um casamento de apa
rência. ísis e Tadeu nõo conseguem convencer

Gabriel de que laís é contra a açõo de despejo.
Milena tenta levar Nicholas para conhecer sua
mõe. Simone deixa Edgar ficar em sua casa. Da-

. fne avisa à sócia que arrumou um noivo. Vicente
vai à joalheria comprar um anel de noivado. So
corro discute com Frederico. laís conta a Zorai
de que vai manter a ação de despejo até a hora
certa de agir. Anselmo deixa Anita na porta do
restaurante e combina de pegá-Ia na saída.

CAMINHO DAS íNDIAS
fI!i!! diz a laksmi que Shankar nõo sabia que
Chanti era sua neta. Puja revela que é filha da
criada que ajudou lnksml a fugir de casa. Tô
nia encontra Tarso dormindo na praia. Bahua"
pede a Pedro que investigue a família de Maya.
Opash fica indignado ao saber que César se re

cusa a dar os presentes. Bahuan percebe que
Indra é indiano ao vê-lo dançar. Manu manda
Harima ir ao templo buscar o bebê.laksmi pede
para Durga chamar um táxi. Opash, César e 110-
na se reconhecem no hotel.

PODER PARAlElO
Sergio entra pelo corredor com o guarda de re

fém. Tucci encontra Sergio na garagem e eles
entram no carro. Sergio fala com Tony e o agra
dece pelo resgate. Tony diz que não houve mor

tes e eles võo se conhecer. Tony manda Santana
desarmar a bomba. Tony pergunta quem colo
cou a bomba. Santana dii que foi Brasiliano
que colocou a bomba, mas ele já morreu. Tony
desaba ao saber que Brasiliano era um infiltro,
do. Santana me-nte e diz que agora eles têm que
saber onde ele armou a bomba -.

PROMESSAS DE AMOR
Aquiles sente ciúmes ao ver Silvia com Grilo.
Ágata e Eugênio aconselham Aquiles ii se de
clarar para Silvia. Um grupo de vampiros faz um
arrastõo na praia. Os mutantes da ligo do Bem
saem correndo com medo da Depecom chegar.
Gabriela se disfarça de mendiga e sai à pmcura
de Valente no favela. Cléo, Carvalho e Perpétua
fogem do. bando de Chico Fuzil. Os tmflmntes
atiram contra eles e Valente chega para ajudar

- os amigos. Valente lança bola de energia contra
os traficantes.

-(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade das emissoras).
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DIVIRTA-SE

,Casamento
Um velhinho vai ao consultório de um

renomado médico. Ao ser atendido o

homem de idade diz:
� Preciso que faça um check-up porque
vou me cascr e não posso falhar duran
te o-casamento.
- Casar? Mas que ldude o senhor tem?
- Oitenta e cinco anos.
- E a sua noiva?
- Vinte aninhos!
- Mas senhor, escute, essa diferença de
idade pode ser fatal e perigosa!
- Então paciência. Não posso fazer
nada. Se ela morrer, morreu!

SUDOKU

Michael Jackson
pode estar doente

, o contor Michael Jackson estaria lutando
"em segredo" contra um câncer de pele,
mos o doença não deve impedi-lo de atuar
nos 50 shows que tem programado, in
formou o jornal The Sun. O tablóide diz
que os inédicos diagnosticaram o câncer

,

nos últimos semanas e lhe garantiram
que tem curo. "Os exames de Michael
mostraram sinais de câncer de pele
em seu corpo e rosto, mos ele pode se

'curar", afirmou o fonte.

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte, O objetivo
é preencher um quodrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna, Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3,

SOLUÇÃO

'II! ÁRIES
'

4:�' (20/3 a 20/4)
Agora que você

� l conseguiu pegar
, as rédeas de sua

vida material você pode pensar
em relaxar um pouco. Existem
fases na vida que nada sai como

planejamos e neste momento é

,preciso refletir sobre o controle
e a impotência.

,

TOURO
(21/4 a 20/5)
Você passa por uma
fase, no mínimo
exaustiva. Muitas

oportunidades surgem, no
entanto, você está tão cansado
que nem consegue olhar de frente
para elas. Seu maior desejo é
ficor quietinho em seu conto sem

ningu�m lembrar que você existe.

Madonna nega
'o casamento
A popstorMadonna negou, através de
suo assessoria, que esteja planejan
do casar em uma cerimônia no Cabalo
com o namorado brasileiro Jesus luz.
Depois dos supostos declarações, que
o pai do modelo fez, confirmando
que o filho'e o cantora vão casar, UIJ'l
representante do cantora afirmou que

,

os rumores são totalmente falsos. "O
pai de Jesus não disse nodo disso,
estamos seguros", comentou.

De 14 a 20 de maio
o melhor clic sero presenteado pelo

AMIZADE PET SHOP

I o Spike é o xodó de suo família e adora tirar .

'

folos! O clic é da leitora Telmo Deise freiberger.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Uma frente frio avança pelo Sul do Brasil,
favorecendo novamente condições de chuva.
Temperaturas elevados no tarde. CRESCENTE CHEIA NOVA

i/li H/5

MINGUANTE

9/5

HOJE 'QUARTA QUINTA SEXTA

MíN: 15° C MiN: ir c MíN: 15° C MíN: 15°C
MÁX: 24" C MÁX: 22° C MM: 2]0 C MÁX: 25° C
Sol Sol Sol Sol

)(
GÊMEOS '

(21/5 a 20/6)
Os dias seguem
mais tranqüilos,
apenas com certa

instabilidade momentânea em
sua vida profissional e financei
ra. Esta é a fase de aparar as .

arestas e fundamentar definiti-
, vamente os projetos futuros: Fé
e religiosidade em alta,

L� LEÃO

�..:>, (22/7 a 22/8)
� ') Mais leveza no

� u.-,. astral faz com que
você pare para

refletir. A vida material tem

exigido muito, mas está cansad!)
disso. Agora que você sente que
tudo voltará a caminhãr mais
tranquilamente pode se voltar

para as questões do invisível.

r- "" CÂNCER,
�._� (21/6 a 21/7)'

'

;�-:.·_·.-;f� Lentamente começa
:. ; a diminuir o peso

de sua mente. Algo
novo desponta em sua vida
especialmente na sua profissão.
Muitas mudanças e algumas de
cisões definitivas foram tomadas
e' agora você pode começar a
vislumbrar os resultado�.

nr'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)

,

Agora que você
sente que o astral
está mais leve e

que suavida lentamente volta
a caminhar para frente, pode
começar a pensar em.descan
sar um pouco, quem ,sabe até
programar uma longa viagem
a dois.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Suas emoções
lentamente vol
tam ao seu devido,

lugar e, neste momento, você
consegue até separar o joio do
trigo. Muita água ainda vai ro
lar por mais algumas semanas,
especialmente no setor dos
relacionamentos. '

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

,

..

Sua vida profissio-
( _

nal começa uma

nova fase. Você vai
perceber que muita coisa que
tem feito não faz mais sentido e

saberá direcionar sua ener-

gia para projetos que trazem
maiores benefícios. Fase ótima
para o amor.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21111)
Alguns projetos
empresariais,exect!
todos anteriormente

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

,..[. Ser�a interessanle
voce começara a

pensar em olhar
com mais seriedade para o

'

mundo invisível. Sua fé deve ser
alimentada, bem como qualquer
forma de religiosidade. Procure '

que tipo de ritual religioso
'ressoa em seu coração.

por você começam
a mostrar sinais de vida. Agora
.tudo volta a caminhar para frente,
garantindo um bom resultado, ou
ao menos a d,efinição de casos e

'

muitos prablemas.

ANIVERSÁRIOS

2515

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você VIIi sentir len
tamente a queda
da pressão em seu

coração. Suas emoções voltam a

se organjzar e muitas coisas que
estavam confusas começam a.

ficar mais claras. Esta nova fase
vai fazer com que você possa
relaxar um pouco mais.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Comovida
se tomando
gradativamente

mais leve você pode voltar a fazer
planos para o futuro. Caso tenha
terminado algum relacionamento
importante, pode começar a pre
parar seu coração, pois há grande
chgnce de você conhecer alguém.
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WEG.INDÚSTRIAS S.A. - GRUPO WEG Companhia Fechada
CNPJ sob nO 79.670.501/0001-35- Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 - 1 ° andar - CE"P 89256-900 - Bairro Vila Lalau
Jaraguá do Sul - Santa Catarina - NIRE 42 3 0002551 8

ATADAASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA- DATA, HORA, LOCAL: 02/04/2009, 10:00horas, sede social da Companhia, à Avenida Prefeito \/\/aldemarGrubba,3.300, 1°andar,13airro Vila Lalau, CEP
89256-900, Jaraguá 40 Sul, Santa Catarina. PRESENTES: 100% dosAcionistas com direito a voto, confo.rme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas: MESA: Presidente: Décio da Silva. Seeretário:Alidor
lueders. PUBLlCAÇOES: Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2008, no "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina" em 20/02/09 nas folhas 51; 52, 53 e 54, e no jorQal"A Notícia" no
dia.20/02/2009 na folha 28. ORDEM DO DIA: Foi lido pelo Secretário o Edital de Convocação.DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, decidiram os senhores acionistas: 1. Aprovar as DemonstraçÕes Financeiras, Parecer da
Auditoria Externa, contas e atos praticados pelosAdmioistradores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008.2.Aprovar a desttnaçâo do lucro líquido colocado à disposição da Assembléia Geral, no montante
de R$ 21.053.025,00, conforme proposto pelo Conselho de Administração em reunião de 16/02/09, sendo: (a) R$ 1.052.651,00 para Reserva Legal; (b) R$6.334.600,OO para distribuição de Juros sobre o Capital Próprio, já
distribuído conforme deliberações do Conselho deAdministração de que trata o item seguinte; e (c) R$13.665.774,OO para Res�rva para Orçamento de Capital.3 Com a destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as
deliberações do Conselho deAdministração, relativas à distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio, tomadas nas reuniões realizadas nos dias 1 ?/03/08, 17/06/08, 18/09/08 e 16/12/08,4. Aprovar os honorários
dos administradores no valor anual de até R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) distribuídos entre si, em reunião do Conselho deAdministração. 5.Alterar o "caput" do artigo 26, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 26 -ADiretoria, por intermédio de 2(dois) membros em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente Executivo ou o Diretor Vice-Presidente , poderá constituir, em nome da Companhia, procuradores com poderes "ad
negotia" e "adjudicia" a serem especificados no instrumento de mandato. As procurações "ad n.egotia"terão prazo de validade até o dia 31 de dezembro do ano em que forem outorgadas, ressalvadas as outorgadas no último

.
trimestre do ano-as quais poderão ter prazo de validade até o dia 31 de dezembro do ano imediatamente subseqüente. As procurações "ad judicia" terão seus prazos de validade vinculados ao processo para o qual forem
outorgadas 6. Aprovar a consolidação do Estatuto Social conforme anexo.7. Publicar a presente ata através de Certidão, sob a forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Acionistas. Nada mais havendo aser
tratado, o senhor Presídente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta ata, que é portodos assinada. Jaraguá do Sul(SC),.
02 de abril de 2009. Assinaturas. Décio da Silva. Presidente. Alidor Lueders. Secretário. Acionistas: WEG S/A. Harry Schmelzer Júnior. Diretor Presidente Executivo. Alidor Lueders. Diretor de Relações com Investidores.

\NEG Participações e Serviços S/A. Décio da Silva. Miriam Voigt Schwartz. Martin Werninghaus. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Gerd Edgar Baumer. Vice-Presidente do Conselho de

Administração. Miriam VoigtSchwartz. MartinWerninghaus. Membros. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembléias Gerais n" 01, às folhas 85 à 93, registrado na JUCESC sob nO
7.467 em 10.08.2000. DÉCIO DASllVÁ- Presidente ,ALIDOR LUEDERS_'Secretário. JUCESC sob n° 20091154693 em 04/05/2009.ESTATUTO SOCIAl- CAPíTULO I DO NOME, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO -Artigo
1 - Sob a denominação de WEG INDÚSTRIAS S/A, fica organizada uma sociedade por ações de capital fechado, comseus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 08/10/1986, sob
nO 4230002551-8, e reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições aplicáveis às Sociedades porAções. Artigo 2- ACompanhia tem sua sede e foro na cidade e comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, àAvenida Prefeito \/\/aldemar Grubba, 3.300, 1 c andar, Bairro Vila lalau, com filiais criadas e instaladas abaixo mencionadas, podendo por deliberação do Conselho deAdministração, constituir, manter ou-encerrar
fíliais, fábricas, depósitos, agências ou escritórios de representação, ou qualquer tipo de dependência, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, observadas as restrições do presente Estatuto Social. Artigo 3-A
Companhia tem por objeto social: a) a pesquisa, desenvolvimento, produção/industrialização, comércio, exportação, importação, representação e locação de: corantes, pigmentos e outros materiais tíntoriais, como: tintas
em geral, vernizes, lacas, impermeabilizantes, solventes, resinas naturais e artificiais, produtos químicos para fins industriais e materiais destinados à construção civil, inclusive para demarcação viária; exploração de
florestamento, reflorestamento e outras atividades agrícolas ou pastoris, por conta própria ou de terceiros, na qualidade de elaboradora, executora, incorporadora e administradora de projetos desta natureza; -p e s qui s a e

[avrade jazidas minerais no território nacional; b) O comércio nacional e internacional de produtos primários, semi-manufaturados, mediante a compra e venda, exportação, importação e intermediação de negócios e ainda a

prestação de serviços de comércio internacional na promoção, divulgação e colocação de mercadorias brasileiras nos mercados estra.ngeiros, por conta própria ou de terceiros; c) a criação, o arrendamento, a administração
e manutenção de entrepostos aduaneiros e quaisquer outras atividades correlatas; d) a prestação de serviços de assistência técnica relacionada aos 'produtos; e) a participação em outras sociedades, negócios e

.

empreendimentos de qualquer natureza, dentro e fora do Pais."Artigo.4-0 prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPíTULO II CAPITAL SOCIAL Artigo 5- O CapjtalSocial totalmente subscrito e integralizado é
de R$67 .044.145,46 (Sessenta e sete milhões, quarenta e .quatromil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), dividido em 172.770.853 ações ordinárias, todas sem va lor nominal. § 1 c Não será permitida a

conversão de ações ordinárias em preferenciais, ou destas naquelas. § 2°_ACompanhia poderá, a qualquer tempo', emitir ações preferenciais até 2/3 (dois terços) do total das ações do capital social, sem guardar proporção
com as demais !)spécies ·existentes.§ 3° - As ações preferenciais conferirão a seus possuidóres os seguintes direitos: a)prioridade no reembolso do capital, em caso de encerramento das atividades.da Companhia; b)
participação em igualdade de condições com as demais ações, na distribuição de dividendos, no recebimento de bonificações provenientes de correção monetária, de reavaliação do ativo, de capitalização de reservas ou de

utilização de quaisquer fundos. § 4° - Mesmo quando não inteqralízadasvasações guardarão a forma nominativa, quer sejam ordinárias, quer sejam preferenciais, constando os respectivos registros de propriedade nos

livros da Companhia. Artigo 6°_ Prescrevem a favorda Companhia os dividendos não reclamados em3 (três) anos, contados da data em que tenha sido postos à disposição dosAcionistas. Artigo 7° - Asubscrição de novas

ações para aumento.de capital processar-se-á nos termos e condições estipulados pela Assembléia Geral, cabendo aAssenlbléia Geralfixar o preço de emissão das novas ações. § Único -Amora doAcionista na realização
do capital subscr}to, importará na cobrança, pela Companhia, de multa de 10% (dez por cento) do valor da prestação vencida, além de juros de 1 % (um por cento) ao mês de acordo com a Ieqislaçãc'ern vigor.' CAPíTULO II!
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS - Artigo 8° -As Assembléias Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administração ou pelas demais formas legais. Artigo 9 - As Assembléias Gerais serão p!.esididas pele> Presidente cio
Conselho deAdministração ou seu substituto emexercício, ou, no impediménto deste, porqualqUermembro do Conselho deAdministração:O Presidente daAssembléia Geral convidará um dos presentes para secretariar os
trabalhos, Artigo 10 - As Assembléias Gerais terão as atribuições que lhes são conferidas neste Estatuto Social,e pela legislação em vigor. Artigo 11 -Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações da
Assembléia Geral. No caso de empate o Presidente da Assembléia Geral terá, além de seu voto ou votos, o de qualidade. Artigo 12 - As deliberações da Assembléia Geral, ressalvadas as exceções previstas na legislação,.
serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Artigo 13 - Os acionistas poderão ser representados nasAssembléias Gerais porprocuradores constituídos há menos de um ano, que
sejam acionistas, administrador da companhia ou advogado, desde ·que estes comprovem sua qualidade por meio de mandato com poderes especiais, cujo instrumento procuratório ficará arquivado na companhia.
CAPíTU lO IV - DAADMIN ISTRAÇÃO -Artigo 14 - ACompanhia será administrada por umConselho deAdministração e por uma Diretoria. CAPíTULOV - DO'CONSElHO DEADMINISTRAÇÃO -Artigo 15':"O Conselho de

-

Administração compor-se-á de 3 (três) membros, no mínimo e 10 (dez) no máximo,Acionistas, eleitos pela Assembléia Geral de Acionistas pelo periodo de 2(dois) anos, podendo ser reeleitos. § 1 ° - AAssembléia Geral que
eleger os membros do Conselho deAdministração indicará, dentre estes, o Presidente, bem como o Vice-Presidente. § 2° - Os Conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro
de Atas do Conselho deAdministração. Artigo 16'- O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que necessário, por convocação do seu Presidente ou, na sua ausência ou impedimento deste, do Vice-Presidente, com
antecedência mínima de 3 (três) dias. § Único -As reuniões poderão ser realizadas através de teleconferência, vldeoconterência ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnoloqlcamentedisponível. Os membros do Conselho

-

poderão expressar seu voto em tal reunião através de carta, declaração ou mensagem encaminhada à Companhia, anteriormente ou durante a realização da reunião, por fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio
eletrônico ou tecnologicamente disponivel. O Conselheiro, agindo conforme disposto acima, será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais, e incorporado à ata 'da
referida reunião. Artigo 17 -As reuniões do Conselho deAdministração serão realizadas com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) deseus membros.Artigo 18 - O éonselho deAdmínistração deliberará por maioria de
votos dos membros presentes. Das deliberações lavrar-se-á a ata devida. Artigo 19 - Sempre que o Conselho de Administração se reunir para tratar de matéria cuja decisão dependa de esclarecimentos adicionais da'
Diretoria, esta poderá ser total ou parcialmente convocada para participar da reunião, sem direito a voto nas deliberações. Artigo 20 - Compete ao Conselho de Administração: a) Fixar a orientação geral dos negócios da
Companhia; b) Examinar e manifestar se sobre propostas da Diretoria a serem submetidas à AssembléiaGeral; c) Submeter àAssembléia Geral a distribuição do lucro líquido do exercício nos termos dos artigos 32 e 33 deste
Estatuto Social; d) Propor à Assembléia Geral alterações estatutárias; e) Eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar lhes as atribuições, aprovando o organograma da Companhia. f) Indicar o substituto do Diretor
ausente ou temporariamente impedido; g) Fiscalizara gestão da Diretoria e manifestar se sobre o Relatório da'Admlnistraçâo e as contas da Diretoria; h) Convocar asAssembléias Gerais; i) Pronunciar-se previamente em
relação aos seguintes atos a serem pratlcados pela diretoria, quando os valores e/ou prazos ultrapassarem os fixados pelo Conselho deAdministração: i.1) quaisquer contratos de mútuo, empréstimos e/ou financiamerítos a
serem firmados pela Companhia junto as instituições financeiras decrédito: .2) aquisição, alienação e/ou oneração a qualquertitulo de bens do ativo permanente da Companhia; i.3)estabelecimento de limites de crédito à
clientes. j)Autorizar à prestação pela Companhia, de aval, fiança e outras garantias a favor de empresas coligadas, associadas ou controladas, para garantia de qualquervalor;k) Aprovar a cessão, transferência, aquisição de

licença de,quaisquer direitos referentes a marcas, patentes, processosde produção industrial e tecnologia; I) Escolher e destituir os auditores independentes; m) Distribuir entre os membros da Diretoria, a remuneração e

gratificação global fixadaoa Assernbléia Geral. n)Autorizar investimentos e participação em outras empresas q,_u empreendimentos. o)Aprovar o planejamento estratégico e os orçamentos operacionais e de investimentos da
Companhia. p) Aprovar planos de expansão e.díverslflcaçâc de atividades. q) Autorizar a aquisição de ações da Companhia, para efeito de cancelamerito ou permanência em tesouraria para posterior alienação.r)Resolver
os casos não previstos neste Estatuto Social e que por leinào sejam de competência da Assembléia Geral. Artigo 21- Competirá ao Presidente do Conselho deAdministração: a) Convocare presidiras reuniões do Conselho;
b) Presidir asAssembléias Gerais. § Único':" Nas decisões do Conselho de Administração, o Presidente terá, além do voto comum, o de qualidade em caso de empate na votação.Artigo 22 - Competirá ao Vice-Presidente do
Conselho de Admlnistraçãc substituir o Presidente nos casos de eventual ausência ou impedimento, bem como no caso de vacãncia do cargo de Presidente do Conselho, até que a Assembléia Geral decida quanto ao seu

preenchimento. Artigo 23 - Em caso de vacância do cargo de qualquer dos demais Conselheiros, caberá ao Conselho deAdministração a escolha do substituto, que exercerá a função até a data da realização da primeira
Assembléia Geral. CAPíTU lO VI - DA DIRETORIA Artigo 24 - A Diretoria será composta por, no mínimo 3 (três) e máximo 10(dez) membros', acionistas ou não, sendo um Diretor Presidente Executivo, um Diretor Vice
Presidente e os.demais Diretores,-sem designação éspecifica. § 1- - O prazo do mandato da Diretoria será de 02(do.i:;;) anos, podendo ser reeleitos. § 2- Os Diretores serão investidos nos seus cargos, mediante assinatura do
Termo de posse no Livro de Atas Do Conselho de Administração. Artigo 25 -A Diretoria, dentro dos limites fixado-s em lei e por este Estatuto Social, fica investida de amplos e gerais poderes de gestão, que possibilitem a

prática de todos os atos necessários ao regular funcionamento da Companhia, com vistas a consecução dos seus objetivos sociais. § 1° -Arepresentação ativa e passiva da Companhia, emjuízo ou fora dele, bem como a

prática de todos os atos juridicos que criem, mod ifiquem ou extingam qüaisque r dire itos e' obrigações, compete a 2(dois) membros da Diretoria, assina ndo em conjunto. § 2- No ca so de recebimento de citações, intimações ou
notificações judiciais, a Companhia será representada-pordois diretores, sendo um deles obriçatoriamenteo Diretor Presidente Executivo ouno caso de sua ausência ou 'impedimento conforme dispuser o Conselho de

Administração.Artig026 - A Diretoria, por intermédio de 2(dois) membros em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente Executivo ou o Diretor Vice-Presidente, poderá constituir, em nome da Companhia, procuradores
com poderes "ad negotia" e "ad judicia" a serem especificados no instrumento de mandato. As procurações "ad negotia" terão prazo de validade até o dia 31 de dezembro do ano em que forem outorgadas, ressalvadas as
outorgadas no último trimestre do ano, as quais poderão ter prazo de validade até o dia 31 de dezembro do ano imediatamente subseqüente. As procurações "ad.judicia" terão seus prazos de validade vinculados ao processo
para o qual forem outorgadas. Artigo 27 -Ao Diretor Presidente Executivo.cabe o exercício. entre outras, das seguintes atribuições: a) Exercer a representação institucional da Companhia e dirigir as suas atividades gerais;
b) Estabelecer políticas para o desenvolvimento da Companhia; c)Submeter ao Conselho de Administração os assuntos previstos no artigo 20; d) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho da Diretoria; e) Convocar e
presidir as reuniões da Diretoria; f) Zelar pelo fiel cumprimento deste Estatuto Social, das deliberações da Assembléia Geral. § Único -'0 Diretor Presidente Executivo terá,além do votocomum, o de qualidade no caso de

empate nas decisões de competência da Diretoria.Artigo 28 -Aos demais Diretores compete: a) Exercer as funções executivas e os poderes que lhes sãoatribuídos no sentido de planejar, desenvolver e controlar os negócios
da Companhia. b) Exercer os poderes que lhe são atribuídos neste Estatuto Social; c) Substituírem-se entre sí e 'ao Diretor Presidente Executivo em sua ausência ou impedimento, conforme dispuser o Conselho de

Administração. d) Exerceras funções executivas e os poderes que lhe são atribuidos para a consecução dos objetivos sociais da Companhia. Artigo'29 -A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente
Executivo, sendo suas deliberações tornadas por maioria de votos e registradas em atas. Artigo 30 - Aos Diretores e eventuais procuradores é expressamente vedado o uso do nome da Companhia em atos estranhos aos
interesses sociais e de modo especial na concessão de avais, fianças e endossos de favor. § Único - Será permitido entretanto, aos Diretores, prestarem fiança perante entidades autárquicas ou parestatal ou ainda às
fazendas públicas em favor de entiç:lades comerciais ou industriais, dentro do limite de sua competência, sendo no caso necessárias as assinaturas do Diretor Presidente Executivo, ou seu substituto conforme. dispuser o
Conselho deAdministração. em conjunto com qualquer outro Diretor.Artigo 31 - Os Diretores terão as funções e encargos de direção da companhia na forma do organograma e definição de atribuições e responsabilidades de
cada um, apróvado pelo Conselho de Administração. CAPíTULO VII DO EXE.RCíCIO SOCIALArtigo 32 - O exerclciosocial terminará no último dia do mês de dezembro de cada ano, data em que será levantado o balanço
anual. § Único -Ad referendum da Assembléia Geral, o Conselho de Administração poderá decidir sobre a distribuição de dividendos intermediários e/ou juros sobre o capital próprio, na forma da lei nO 9.249�95. bem como

dividendos intercalares, desde que seja levantado balanço na forma da legislação vigente. Artigo 33 Dos resultados verificados no exercicio, após as deduçõesprevistas noArtigo 189 da lei nO 6.404176 e após a dedução,
observadas as restrições legais, de até 10% (dez por cento) a titulo de participação dos administradores (Artigo 190 da Lei nO 6.404/76), será dada a seguinte 'destinação: a) 5% (cinco por cento) para constituição de reserva

legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do Capital Social; b)lmportância, quando necessária e devidamente justificada pelos administradores, para a formação de r_!lservas para contingências e para a formação de
Reserva de lucros a Realizar, c) 25% (vinte e cinco porcento) no mínimo, do lucro liquido ajustado na forma-do Artigo 202 da Lei n° 6.404/76, para distribuição'de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, na forma da lei
nO !:l.249/95, imputados aos dividendos; d) Retenção do lucro, quando devidamente justificado pelos administradores, para financiar plano de investimento, previsto em orçamento de capital; elO saldo que se verificar, depois
das deduções acima, será aplicado segundo deliberação da Assembléia Geral, mediante proposta do Conselho de Administração. § Unico - Em face da lei 9.249/95, o Conselho de Administração deliberará sobre: a) o
montante dos juros a título de remuneração-do capital próprio, a serem pagos ou creditados aos acionistas, em espécie ou "in natura", total ou parcialmente: b) a imputação e dedução, do dividendo obrigatório, do valor dos
juros pagos ou creditados aos acionistas a titulo de remuneração do capital próprio, conforme a letra "c" retro. CAPíTULO VIII- DO CONSELHO FISCALArtigo 34 -ACompanhia teráurn Conselho Fiscal de funcionamento
não permanente, composto de até 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, sendo somente instalado por deliberação daAssembléia Geral que, na ocasião, elegerá os seus membros e fixará a sua remuneração. § 1 °

-Os membro); do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembléia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição. § 2°-As reuniões poderão ser realizadas através de teleconferência,
videoconferência ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponivel. Os membros do Conselho poderão expressar seu voto errital reunião através de carta, declaração ou mensagem encaminhada à

Companhia, anteriormente ou durante a realização da reunião, porfax, correio eletrõnico ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. O Conselheiro, agindo conforme disposto acima, será considerado
presente � reunião, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reuniãe. CAPíTULO IX DA uau IDAÇÃO Artigo 35 - A Companhia entrará em liquidação nos casos

previstos em lei, cabendo àAssembléia Geral nomearo liquidante e o modo de liquidação. CAPíTULO X DAS DISPOS!ÇÕES GERAIS Artigo 36 AAssembléia Geral, poderá.a todo tempo, deliberar a transformação do tipo
juridico da sociedade, na forma da legislação em vigor. Artigo 37 -Os.casos.omissos ao presente Estatuto Social serão reqidos'pelas disposições legais vigente. Artigo 38-A Companhia participará em Grupo de Sociedade

designado Grupo WEG, na' qualidade de sócia controlada, por prazo indeterminado, mediante Convenção pela qual se obrigue a combinar recursos e esforços para a realização dos respectivos objetos das empresas do
grupo ou a participa r de atividades e ernpree ndime ntos comuns. JUC t;:SC sob n° 20091161932 em 04/05/2009·.

.
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o CORREIO DO POVO

Queda de cabelo, problema que afeta
tanto homens quanto mulheres

Divulgação

calvície não é um
problemas que afeta
exclusivamente os

homens. Claro que no

sexo masculino, ocorre
com muito mais
frequência. Mas a cada.
dia mais aparecem casos

de mulheres que sofrem
com o problema. E com

. um agravante: dar o
- diagnóstico é mais difícil.

No caso do homem, a
malorta dos casos é
questão genética. Mas
entre elas, vários outros
fatores também podem
aumentar a queda de
cabelo..
Além da genética, o uso

abusivo de produtos
químiCOS no cabelo
(tintura, progressivas,
alisamento) também
pode causar a queda ou

piorar uma já existente.
- Nos dias atuais o

EXPEDIENTE
• Coordenadora:
Patrícia Moraes

• Jornatlsta: Kelly Erdmann
• projeto gráfico e

diagramação:
Bianca C. Deretti .

• Comercialização
O Correio do Povo

(47) 2106-1919

estresse também
"ajuda". Várias outras

-

doenças também podem
ser responsáveis como
problemas na tireóide,
anemia, deficiência de
ferro, dietas para
emagrecer ou mesmo

má alimentação, íupus e

diabetes rftal controlado.
Por isso, fica a dica. "A

primeira coisa a se fazer
é procurar avaliação
médica. A partir do
correto díagnostíco é que
se pode iniciar o
tratamento", explicou
Glauce Gaziri, médica
dermatologista.
O pelo tem três fases de
desenvolvimento:
anágena (crescimento),

catágena (morte) e
telógena (queda). Na
calvície ocorre-uma

alteração da enzima 5-
alfa-redutase e aumento
do hormônio
dihidrotestosterona. Esta
diminui o tempo da fase
anagena (fase de
crescimento), causando
queda precoce e também

leva a uma

miniaturização do folículo
piloso que vai nascendo'
cada vez mais fino e fraco
até deixar de nascer. O

.

tratamento é feito com

medicações ingeridas ou
aplicadas diretamente no

couro cabeludo que
bloqueiam este processo,
posstbílltando a reversão

- - - -----_.�-----'--����--�-��

do quadro conforme o

estágio em que se

encontre. Por isso quanto
mais precoce se inicia o

tratamento, mais fios
.
serão recuperados. O
tratamento demora para
dar resultado, razão pela
qual é necessário
paciência. Os resultados
começam a aparecer
com três meses, mas são
.realmente perceptíveiS
após seis meses e pode
ocorrer melhora até
mesmo por dois anos até
estabilizar o processo. O

.

tratamento é contínuo.
Nas outras causas de
queda de cabelos
existem diferentes
tratamentos
dependendo dós fatores
envolvidos. Por isso é
sempre necessária uma

avaliação de um

dermatologista.

EKlLÍBRI�
armácia 00 Manipulação

t�edjcam!?lltos em gm!
Ma�i�utdÇJo dr flirmillos m�rlí�as

frtuípf.ípicôS e

Cns�!WC!ffi manjfut�dus

Rua João Picalli, 110 - Cpntro
.

Tl'l. 3371-8298
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Frutos do mar: símbolo de bom
. .

gost ., el gân ia e dieta saudá el

Camarão, lula, polvo,
marisco, ostra,
caranguejo; siri podem
não ser os bichos mais

, benttos.da natureza.
mas com certeza estão.
entre os mais
saborosos. E podem ser

servidas nas mais
variadas formas,
aumentando ainda mais
o apetite dos

apreciadores destas
iguarias, cada vez mais
comuns na nossa

região.
Um dos locais mais
tradicionais para se

provar uma destas
delfcias.é o Restaurante

do Hotel Vale das

hoje
ainda
ajuda

quando
pode",

comentou
Vanessa.

Mas preparar o prato
requer cuidados
diferenciados,
especialmente na

escolha dos produtos.
"Como a gente tem.
bons contatos em

Florianópolis, pegamos
direto da fonte e sempre
no dia do evento. Por
isso trabalhamos com

saúde
....

Cada um dos pratos
· servidos no jantar tem

·

sua peculiaridade. E um

dosmais consumidos é
o camarão, que ajuda a

· diminuir as
'

concentrações de
triglicerídeos. Além:
disso, a exemplo do
bacalhau e da lula, é
fonte rica de ôrnega 3,
(que ajuda a diminuir o
nível de eolesterol no

sangue e ajuda na

regutagem da pressão
arterial, diminuindo o

risco de doenças
cardíacas.
Estudos da
Universidade de

.
Harvard, nos Estados
Unidos,

mostram ainda que o

consumo regular reduz
o risco de morte por
doenças coronárias em

36%. Os pesquisadores
demonstraram também
que frutos do mar ou

. óleo de peixe reduzem o

índice de mortalidade

por qualquer outra
causa em 17%. No caso

de crianças, o ómega 3
pode ajudar o
desenvolvtrnento
neurológico e no

fortalecimento do tecido
cerebral.
Outro estudo.
promovido

pela Academia Nacional
de Ciências dos EUA
mostra que frutos do
mar são ricas em

nutrientes, bem como

excelentes fontes de

proteínas de alta

qualidade, com baixos
índices de gordura
saturada e ricas em

varios micro-nutrientes.

Divulgação
Pedras que-pelo menos

uma vez por mês,
dedica uma noite
"especial aos amantes

. de frutos do mar.

"Desde que
inauguramos o hotel (há'
seis anos) estamos com

esta promoção",
'

explicou a gerente do

hotel, Vanessa Garcia
Palácio. "Fol um desejo
do. meu pai (Hanilton
Garcia), já que ele é de

Florianópolis e sempre
foi apaixonado por
frutos do mar; Ele quem
ensinou as receitas aos

primeiros funcionários e

-reservas, para
podermos nos

programar e pegar
somente a quantidade
necessária", explicou
Vanessa. Informações e

reservas nó tetefene
,

3273-4084.

os benefícios para a
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, Charme e estilo para

grandes mulheres
Roupas e lingeria do tamanho 44 à 58.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 739 - sala 7

o CORREIO DO POVO

Arrume as malas e visite as

dez proios mais belas do país
-

Você adora a areia, 'o por do
,sol, sobre a água salgada, o ar
despretensioso da praia e,
acima de tudo, as belas
paisagens proporcionadas por
um passeio na beira do mar?

Então, prepara as malas, o
orçamento e rume em busca
de dez destinos que prome
tem deixar qualquer um
boquíaberto de tanto ver as
betezas oferecidas pelo
Brasil.

, O ranking foi organizado pelo
jornal The Gardian, da
Inglaterra, e é uma alternativa
aos viajantes de plantão
afoitos por conhecer cenários
típicos de cartão-postal, já
famosos ou não no mundo'
afora. A publicação chama
atenção para, por exemplo, a
t.agomna do Leste, um reduto
natural de 453 hectares de
extensão
cercado por morros na região
sul de Florianópolis. Mas,
quem não tem muito fôlego
disponível sentirá dificulda
des para se deparar com o

encanto do local. Não há ruas

até a praia e o acesso só
pode ser feito pelo ar, pelas
águas ou por trilhas abertas
na Mata Atlântica. No

,

entanto, esse aparente
problema também serve a um

ponto bastante positivo: á
preservação. Os visitantes
que se propõem caminhar até
ela vão ver um parque
municipal amparo por lei e
bem cuidado.
Além dela, o The Gardian
ainda listou Fernando de
Noronha, no Estado de

Pernambuco, o Arpoador, no
Rio de Janeiro, e outras sete
praias. Faça o seu roteiro e

boa viagem!

Alter do enão, no Pará
Banhada pelo Tapajós, Alter do '

Chão tem mar transparente e

areia branca. Por isso, já é
'

considerado um importante
destino do turismo paraense.
Distante cerca de 30 quilôme
tros de santarérn, a praia pode
ser acessada tanto por terra,
quanto pela água. Na primeira
opção, é preciso seguir através
da rodovia PA-457. Mas, se você
prérertr navegar, terá que
enfrentar três horas de viagem
pelo rio.

Fernando de Noronha,
Pernambuco

- Com várias ilhas efama de beleza

cinematográfica, o arquipélago
inteiro deixa qualquer um

boquiaberto e dispensa, muitas
apresentações. No entanto, O

The Guardian recomendou aos

viajantes de plantão a Praia do

Sancho, a Baía dos Porcos e a

Atalaia como os melhores

destinos.

PraiadoToque, Alagoas
Semideserta, localizada em

São Miguel dos Milagres, cem
quttêrnetr o s da também

paradisíaca Maceió, a Praia do'

Toque conta com águas
esverdeadas e em temperatura
ideal para banhos intermináve
is. Além disso, ainda tem

I
I

fazendas de coco e recifes de

coral no mar, uma paisagem
perfeita para quem pretende

de se sentar à beira mar e

aprêcié-to dêspréócupada
mente. O àrpoador E)$tá
entre o Forte de,

Copaeabàtl� e'à Praia de

Ipanema e, por isso, é"pe
fácil acesso. Curtir-eentardecer no IGeal significa sentir na pele o
encanto dos cartões postais d,o �io de Janeiro.

'

descansar ao sol

e sombra tresca.. Quer chegar
até ela? Siga pela AL,-101 de'

carro ou caminhe pela areia de

São Miguel' dos Mítagres e

estará na Praia do Toque.
-

Taipusde Fora, na Bahia'
Essa praia consegue se,

destacar até. na inorivel
península do Maraú, onde está'
localizada. São sete qUilôme-,
tros de costa, com.águas claras
e mornas, recifes gigantes e um
vasto coqueiral. Gomo, se não
bastasse', Taipus de Fora ainda
conta com uma piscina natural

de um qÚilômetro de extensão

por 500 metros de largura
cheia de peixes e perfeita para

mergulhos.

Caraíva, Bahia
'

Também localizada na Bahia,
Caraíva é considerado um dos

pontos mais tranquilos da

Costa do Descobrimento. Para

chegar

até a .prata, siga rumo ao

Nordeste pela BR-101e, ao

passar pela cidade de'

Itamarajú, acesse o povoado de
.

Monte Pascoal. Depois; ande

mais 43 quilômetros e se

depare com um cenário de tirar

o tôlego. '

Lopes.Mendes, RiodeJaneiro
Não é 'à toa que essa praia é a

mais famosa da Ilha ,Grande. É
voltada, para o' oceano. total
mente desabitada e possui
éguas' azuladas e areia fina.

Serve tanto para banho como

para o surfe por causa de suas

significativas ondas. Mas, fique
atento às condições do mar

,

porque em Lopes Mendes há
fortes correntes marítimas;
apesar de o mar ser bastante

raso.

Praia da Fazenda, São Paulo
Fica em Ubatuba, no único

ponto onde o Parque Estadual

da Serra

do Mar alcança o nível da água.
Assim, além é1a floresta,
também a costa está protegida.
A Praia da Fazenda tem rio,
manguezal e vegetação de

restinga. Ela é indicada para

quem procura águas cristalinas
e mar em constante calmaria.

Bonete"SãoPau lo
Para alcançá-Ia é necessário

viajar de barco ou cruzar 15

quilômetros de trilha em

Ilhabela, o que não provoca
nenhum sacrifício. 'Há Mata

Atlântica, cachoeiras e miran-. '

tes para não deixar ninguém
sem fôlego. Mas, se você ficar,
saiba que ao chegar em Bonete

poderá recuperar o ar deitado

sobre areias douradas. Além da

beleza, a praia também abriga
uma das mais, autênticas
comunidades caiçaras do

litoral brasileiro.

Lagoinha do leste, Santa

catarina

No .sut da ilha de Florianópolis,
só é alcançável a pé ou de barco.
Além da praia, hã costões,
cachoeira, mata nativa e uma

lagoa, tudo à espera de quem

pretende ficar de bem com a'

natureza. Para chegar até ela
caminhando. você pode acessar
a trilha que começa na Praia do

Matadeiro ou na do Pântano do

Sul. A distância entre Lagolnha e

o Centro de capital é de 34

quilômetros.
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12 &·13 NA
MACARRONADA

o grupo 12 & 13, uma dos otroções do ,9a Feijoada do Moo, que acontece dia
22 de agosto, estará presente no la Macarronada Beneficente, no Chope
rio Scondidinho, sábado (23), o partir do meio-dia. No ocasião os músicos
dividirão o polcõ com quem quiser soltar o voz. Será promovido o primeiro
Karaokê do si1e www.moogoncolves.com.br.lsmor Lombardi, Marcelo Mueller,
Poulico, Tubarão, Charles Mesker e Morgono Moiochi já estão ensaiando.

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é meu camarada
de muitos anos: Alvoro, o "Alemão".
Ele também .lê o coluna todos os dias
poro ficar antenado no que acontece·
de melhor em nosso sociedade.

" O demônio do

intemperança parece até
se deleitar sugando o

sangue dos gênios e do

qenerosldede ,,ABRAHAM LINCOLN

FOFOCÓDROMO
Olho só o que veio quentinho no minha coi
xo de e-mail. Tem um profissional libero I,
do urbe sorriso, que ganhou o mesmo ope
lido de um grande político paulista: picolé
de chuchu. Vocês devem sober porque.. : o

namorado soltou poro uma confidente que
ele não tem gosto de nodo. Aioio,i. Uiui.. ..
Para relaxar eu sugiro um drink sem gelo
do destilado Fogo do Cano.

PERFILe
Como as crianças de hoje estão fican
do adultos antes do tempo, elos estão

esquecendo de brincar. Antenodos é

estudiosos do comportamento e in
dústrias ficam atentos poro conhecer e
atender este consumidor que surge.

,.

Como o tempo está propício, curtir o
excelente corto de vinhos do Mr. Beef

� seberenr um delicioso xixo..

LI NUM JORNAL
Que um Toiwonês assistiu o filme:
"Casos com os esposos dos outros"
e viu o suo esposo tmnsnnde com

um amigo dele, aliás, ex-amigo o

partir daquele momento. Cá entre

nós, isso que dá, foi querer ver- o
mulher dos outros trorisondo e

acabou entrando no mesmo borco.
O chifrudinho (e torado), ainda por
címn, .tel indiciado esta semana

após atacar o "furo-olho". Falo sé"
rio.... eito notícia "brochonte".

NAS'RODAS
• O meu querido amigo, lá de
Floripo, Jean'Jocomini, certo- '

mente, 00 Iodo do suo esposo
Priscilo, será o aniversariante
mais festejado desta terçq
feiro. Parabéns, Jean.

• Um casal sempre de bem
com o vida é formado pelo
querido dentlsta André Luiz
e suo amado Jaquellne lom-

, bordi Schmitz.

• Mais um romonte que está
firme e forte é o do empresá
rio Amauri Jacobi e suo Eme
rito, c�sol apaixonado.
• Os irmãos Fofo e Alencar -

Konell, que são adeptos do pe
dalado, mondam avisar que, no
dia 7 de junho, estarão partici
pando do la Pedalado Famoso.
Outro coisa, querem levar o

mãe, dono Cecilia Konell poro
participar do passeio.

Jorge Vieira e o filho Andrezo Vieira, felizes com

o sucesso do 5° Noite do Ilho, no Arweg

COQUETEL
Amanhã à noite, mais conhecido como quarto-feiro, às 18 horas, o loja Kor
go, em Joinvile, promove concorrido coquetel poro mostrar os novos tendên
eles do modo de bolsos e acessórios. A OJ Ane animo o babado.,

Geone e Alexandre. Elo foi, certamente, o aniversariante
mais festejado do domingo (17)

• Parece 9:�� oqu�io notinha
regist'rodoj)lóminUo cólupo sob�e
9"suposto Í1omqr�1�e Morceloz.,
Mueller'e uma bonito loiro nao
:foi, b�'U vindo. Segundo os moi,�prÓximos, o moço n,ao gostou "

noUo, nadô do brin'tadefto e

cortou relações eem o "g,olã do
modrugod" ode?

df'

.'1:?'Tudo o ��é é sÓYfido se

desmancho no ar".
(Karl Marx) ,

• Com essa, fui!
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Bernt Entschev
HEADHUNTER

Preconceito?

Aqui não.víolãol
Recentemente um empresário, conhecido meu,

veio me pedir um conselho sobre uma situação mui
to chata. André precisava contratar uni gerente para
seu restaurante e havia recebido a indicação de uma
mulher com currículo invejável. Tratava-se de uma

administradora, com especialização em Gestão de
Pessoa, que possuía, de quebra, experiência como .

Chef de Cozinha. Elizabeth havia morado durante

algum tempo no exterior e possuía, além do portu
guês, sua língua de origem, o inglês e o francês.

Nas primeiras entrevistas por telefone, André ha
via se "apaixonado" pelas características de Elizabe
th. E, na primeira oportunidade que teve, chamou-a
para uma entrevista pessoal. Foi aí que surgiu a dúvi
da pela qual ele veio me procurar. Elízabeth, quando
pequena, sofrera um acidente, onde derrubara uma

panela de água quente em si e teve parte do seu rosto
e de seu braço esquerdo-desfigurados.pela alta tem
peratura da água. Durante toda a sua vida enfrentara

preconceitos por causa de sua aparência, mas, mes
mo assim, isso nunca havia impedido que buscasse
seu crescimento pessoal e profissional.

Porém, André era mais urn que se chocava com sua

aparência e colocava em questão todas aquelas quali
dades de Elizabeth, por ver que ela possuía algum tipo
de deficiência. Quando ele me procurou e contou os

motivos de suas dúvidas, fiquei decepcionado, afinal,
as deficiências da moça não passavam de pura estéti
ca. Suas qualidades profissionais eram exímias.

Ora, ninguém pode ser julgado por tais questões.
Elizabeth era um exemplo de perseverança. Uma
pessoa'que não fez das particularidades que possui,
empecilhos para crescer. Aliás, isso agregou à moça
algumas competências comportamentais exempla-.
res. Eraumamulher de fibra que não se abalava com
crises. Sabia conviver com problemas e achava solu
ção para as piores dificuldades.

,

André ainda tent�u argumentar, mas logo inter-

feri. Primeiramente ele precisava quebrar esse pre-
. conceito e entender que Elizabeth era uma pessoa
que, simplesmente, havia sofrido um acidente como

qualquer um, inclusive ele ou seus filhos, poderiam
sofrer. E se mesmo assim ele insistisse nesta questão
da aparência, aí sim, teria que definir suas priorida
des para esta contratação .

. O que aconteceu com Elizaheth é muito comum.
Diariamente pessoas com algum tipo de deficiência
ou, simplesmente, por não serem tão agradáveis fi
sicamente sofrem preconceito no mercado de traba
lho. Entretanto é importante lembrar que um profis
sional não � definido pelos seus atributos físicos e

SIm pelas suas qualidades técnicas e comportamen
tais. Se Elizabeth fosse uma pessoa "amarga" pelos
problemas. que a vida lhe deu, eu até entenderia
André. Mas não era bem isso. André estava sendo

preconceituoso -e para 'uma atitude assim eu jamais.
daria meu aval.

.

.

" MÊS DE COMEMORAÇÃO .

Casamento du,radouro
Leitor do O Correio do Povo acompanhou as mudanças realizadas

-,

'Assinante do O Correio do
Povo desde janeiro de 1976, Wal- .

ter Evaldo Francisco Sonnenho
h1 é o que chamamos de leitor
fiel. Sua ligação com o jornal
começou ainda antes; Quando
criança folheava o impresso do
seu pai. Naquela época, ele não
liamuita coisa, só ouvia os adul
tos comentando sobre o que era

noticiado. Hoje ele garante que
lê diariamente todas as páginas.
"Gosto de tudo, mas minhas pá
ginas preferidas são as de esporte
e também gosto muito dos colu-
nistas", afirma.

�

Walter relembra como era

o jornal antigamente e diz que
acompanhou de perto toda a

evolução. '1\1;
.

mudanças são·
enormes. Desde o tamanho que o
jornal é impresso até a constru

ção dos textos. Hoje as matériàs
são muito mais claras e bem es

critas", destaca. Um fato que ele

gosta de destacar é a diferença .

do que era notícia antigamente.
Segundo Walter, na década de
50, tudo o que acontecia de ruim

era de outras cidades, e as maio
res notícias eram sobre eventos e

inaugurações. E acompanhando
O Correio durante todos estes
anos ele pode perceber como o

índice de violência e acidentes
aumentou. "Meu pai sempre me

mostrava as notícias de aciden-"
tes de moto; que aconteciam ra

ramente, hoje temacidente todos
os dias", afirma. Walter € sua fa
mília tinham o costume de recor
tar as notícias quemais gostavam,
para relembrar conforme passava
otempo, Ele afirma que urna das
matérias que gostoumuito e lem
bra até hoje, foi dos Jogos Abertos
em Jaraguá, em 1980, que inclu
siveWalter participou.

O leitor ainda conta que até
mesmo quando. viaja e fica al

guns dias fora da cidade,não dei
xa .de conferir o jornal. "Quando
eu retorno a Jaraguá do SUl todas
as edições estão guardadas, daí
leio tudo, mesmo que seja notícia
velha:", confirma.

DÉBORA KELLNER Walter é assinanté desde 1976, ,mas o jornal já está em sua família há muito mais1empo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SAÚDE
---------INTERNACIONAL

o CORREIO DO POVO IETERÇA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2009

OMS estuda declarar 'pandemia'
Aumento de casos e falta de estabilização nos EUA podem levar a alerta

o governo americano
alerta que o vírus HINl vai
"circular por todo o mundo"
e rejeita a tese de que o sur

to esteja acabando. "Não, é
isso que estamos vendo nos

Estados Unidos", alertou Ri
chard Bessert, representante
do cnc (Centro de Controle
de Doenças do governo ame

ricano).
Ontem a Assembleia Mun

dial da Saúde abriu sua reu-.

nião anual sob a ameaça da
declaração de uma pandemia.
Já são 8,8 mil casos da gripe,

com 135 casos no Japão e-mais
de 100 na Espanha e Reino
Unido.

"Conter não era possível.
Decidimos nos concentrar

em mitigação", afirmou Bes
sert. "O, vírus deve circular

por todo o mundo, deve ser

transmitido, devemos ver

mais casos e pressão sobre
o sistema público de saúde.
O surto não está acabando",
alertou.

A cidade de Nova York re

gistrou a primeira morte cau

sada pela gripe suína. A víti-

REPÚBtlCA FEDERATIVA DO BRASil
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Municfpio e Comarca de Jaraguâ do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabeliã e Oficiela Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n'1589,
Telefone: (47) 3273-2390 H. de Fune. 09:00h ás 18:0Oh

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital. que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacicnadcsficandc os devedores

�f:�����t�a:r !����:��çs���e�oe ����.�S��::����:�;�e�Oe�d�:�eog��;��t.Ú!!i:lá����n:�������eJápr��:��O �!r::����:��e��
presente publicação se deve ao fato de a(5) pessoa(s) indicada(s) para aceítenem), ou pagar(em) seqerrúdesccnhecldas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessfvel, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque
ninguém se dispôs areceberaintimação no endereçofomecido pelo apresante, tudo em conformidade cornos arts. 9�,997 ele 1023, todos do
CNCGJ.

Prolocolo: 111074 Sacado: CAMILASTAATSDASlLVA CPF: 070.506.029-22
Cedente: F P F PRESTADORADE SERICOS LTDAME CNPJ: 04.159.723/000

����nt�Onr������bo 8��t��uPJjcata de Vend��t����i�0:�ro�i��g5012009 valor: 158,00
Liquidação apõsa intimação: R$1 0,00, Condução: RI18,82,Dmgência: RS 20,00. EdHal: RS 10,00

Preto colo: 111118 Sacado: JOAO SOARESDOALBUQUERQUE CPF: 075.310.017-72
Cedente: HEZOllNEM EQUIPAMENTOSTOPOGRAFICOS COM.SERVCNPJ: 50.279.942/000
Número do Titulo: 23240 Espécie: DupUcatade Venda Mercannlporlndicação
Apresentante: BANCO DO BRASlLSA

.

Data Vencimento: 30104/2009 Valor: 1.310,00

:i�u����a��:�_����!�1_Il��������_1_��!�����:_�:���0, Edital R110,00
Protocolo: 111119 Sacado:JOAOSOARESDOAlBUQUERQUE CPF: 075.310.017-72
Cedente: HEZOllNEM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS COM.SERV.DCt-I'J: 50.279.942/000
Número do Titulo: 23259 Espécie: Duplic1itade Venda·Mercanfllporlndicação
Apresentante: BANCO DO BRASlLSA Data Vencimento: 3010412009 Valor: 164.97
liquidação após a inflmação: R$10,00, Condução: RS 17,41, Diligência: RS 20,00, Edital RS 10.00

Prctêcclo: 111353 Sacado: TIMOTEOCORREIADASILVA CPF:068.377.349·62
Cedente: FlA�OAlEXANDRE LAUBE CPF: 419.634.409-18
Numero do TItulo: 000047·7 I:spécie: Cheque
Apresentante: FLA�OALEXAl'DRE LAUBE Data Vencimento: 28/0312009 valoe 2.000,00
liquidação após a intimação: RI10,00, Condução: RS 23,04. Diligência: RS 20.00, Edital: RS10,00

Protocolo: 111432 Sacado: lIAMARDISITRAN.COMMAT.C0NST CNPJ:00.825.622/000
Cedente: CERAMICABUSCHINELlILIDA CNPJ: 48.112.4841000

����ntdaOnr�����(T��.fsPéCie: Duplicatade�e�������r::�:��Ó�o Valor: 10.212,62
Liquldaçâo apésa intimaçãõ: RI10,00, Condução:RI 21,64, Diligência: RS 20,00, Edial: R110,00

Protocolo: 111471 Sacado: KAIND.COM.DEAlIMENTOSLTDA C,..,J:04.865.510/000
Cedente: RB RECAPAGENSBLUMENAULIDAME Ct-I'J: 01.564.353/000
Número do TItulo: 2443-1 Espécie: Duplicetade Venda Mereantilporlndicação
Apresentante: CAlXAECONOMICAFEDERAl Data Vencimento: 08/02/2009 Valoe 283,00
Liquidação apósa intimação: R$1 0.00, Condução: R$18,82, Diligêncià; RS 20,00. EdHal: R110,00

Protocolo: 111496 Sacado: CIADOSSALGADOS ME CNPJ: 09.590.081/000
Cedente: EDEMAR BENTHIEN ME-SORV.PINGUIM GNPJ: 83.441.634/000
Número do Titulo: 01582 Espécie: Duplicata de Venda Meleantil por Indicação
Apresentanle: CAIXAECONOMICAFEDERAl Data Vencimento: 2810412009 Valo, 438,50
Liquidação apõsa intimação: R$10,00, Condução: RI8,96, Diligência: RI20,00, Edital: R$10,00

Prótocolo: 110998 Sacado: MARILEI SILVEIRADEAEREUAlMEIDA
. CPF: 024.648.13�01

Cedente: HB GENDATAAGDE CLRSOSLTDA C,..,J: 00.555.731/000

�����:ni!t�'Ãl����gM�J������catadeVenda ����i;�!��!����412009 Valo, 130.00
Liquidação apósa intimação: R$10,00, Condução: RI48,28, Diligência: R130, 10, Edial: R.110,00

Protocolo: 111229 Sacado: SOei-TAl MODAS-COMERCIODECONFECCOE GNPJ:Ol.212.113/000
Cedente: BIONESIN:lE COMDE ROlJ'AS LIDA CNPJ: 54.839.4441000

�::n�aonr�����ê6 Espécie: Duplicata de�:�d�:�:�t�����2aJ�� valor: 400,43
liquidação após a intimaçãp: RI10,00, Condução: R$48,28,Diligência: R$ 30,10. EdHal: R$10,00

Protocolo: 111316 Sacado: MARIOSALLESFARlAS CPF: 352.410.639-00
Cedente: IPK CONVERTEDORAG MC LIDAME GNPJ: 02.544.367/000

�::::ni!�����t� B���[I;�DJPIi"tade vend��:���i������\C��009 Valoe 220,00
Liquidação apósa intimação: R$1 0,00, Gondução: RI 16,00. Diligência: RS 20.00, Edial: R110,00

Protocolo: 111500 Sacado: MOACIR�ECK CPF: 180.840.799-)2
Cedente: VENTUS PNEUS IMPORTADORAE DISTRIBUIDORA CNFJ: 01.513.244/000

���:n�aonT����m��o Espécie: Duplicata de ���aV������������������ valor. 483,47
liquidação apósa intimação: R$10.00, Condução: R$21,64, Diligência: R$20,00, Edial: R110,00

Protocolo: 111560 Sacado: FRIG.REPRES.COM.LTDA CNPJ: 01.295.507/000
Cedente: FAXONQUIMICALTDA CNPJ:94.837.5981000

.

����nt�Onr����6��8����� Duplicata de yeng����������!����í�009 valor: 984,90
Llquidaçãc apôsa intimação: RS10,00, Condução: RS 37,83, Diligência: RS 20,00, EdHal: RS 10,00

Protocolo: 111574 Sacado: JESSICAMONIQUE GONCAL\1õS MGESSER GNPJ: 08.681.8591000
Cedente: PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTOA C,..,J: 53.656.013/000

��:��aon�����6go 8Nl�t��Duplicata de vend��:��i�:�:����6;�009 valor: 463.41
Liquidação apósa intimação: RI1 0,00, Condução: R$8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R110,00

Protocolo: 111604 Sacado: ORBITAlCENTERCOM DE ROLAMENT CNPJ: 09.407.131/000
Cedenle: RODONAVES- TRANSPE ENCOM.LTDA Ct-I'J:44.914.9921000
-Número do Titulo: 01780B7?90 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil porlndicaçâo
Apresentante: BANCOITAUSA

.

.Data Vencimento: 05/0512009 Valoe 50,51
Liquidação apósa intimação: RI1 0,00, Condução: RS8.96, Diligência: RS20,00, Edital: �$10,00

Margot Adelia Grubba lehmann, .Iabeliâ e Oficlala Designada

ma era diretor de uma escola
e morreu por complicações da

doença, elevando para cinco
o número de casos fatais nos

Estados Unidos.

Segundo o porta-voz do

hospital Flushing Medical
Center, Andrew Rubin, Mi
fchell Wiener, de 55 anos,

morreu na noite de domingo
após ter começado a manifes
tar os sintomas da doença há
cerca de dez dias, No caso do

professor, a gripe �e combinou
com outras complicações para
causar sua morte.

Campof.oi
destruído

A cidade de Nova Vork registrou a primeira morte causada pela gripe suína

Obama apela para diálogo
na .questão sobre o, ab'orto
Defensor do aborto e das

pesquisas com células-tron
co, o presidente dos EUA,
Barack Obama, fez um apelo
emoçionado - e polêmico - em

defesa da tolerância e do res

peito à diferença de opinião
em discurso de graduação na
Universidade Notre Dame,
uma das maiores e mais pres
tigiadas instituições de ensi
no dos EUA ligadas à Igreja
Católica.

.

"De certo modo, os pon
tos de vista das duas partes
são irreconciliáveis. E cada

parte seguirá propondo sim
ponto de vista com paixão e

convicção. No entanto, não
há dúvidas de que podemos

fazer isso sem reduzir as opi
niões de nossos opositores a

caricaturas", disse Obama,
pedindo tanto a defensores
como a opositores do aborto
que "abrissem suas mentes".

Obama _
também defendeu

o diálogo e a busca por espa
ços para ações comuns. "Tal
vez nós não concordemos com

relação ao aborto, mas todos
concordamos que esta é uma

·difícil decisão para qualquer
mulher, com dimensões tan

to_ morais quanto espirituais.
Então, vamos trabalhar juntos
para reduzir o número de mu
lheres que buscam o aborto
reduzindo a gravidez indese
jada", afirmou.

LOTERIA

CONCURSO N° 932

12-19-22-25-28
38-tU -41-49-52
51- 61 - 66 - 61- 69
74 - 81 ,_ - 90 - 95

CONCURSO N° 759

Primeir� Sorteio
01-06-:-10-20-29-31

.. Seglmdo Sorteio
05 - 09 - 12 - 16 - 22 - 26

CONCURSO N° 04346

Valor do Prêmio {RS)

600.000.00
.31.500,00
24.000,00
18.000,00

5° 03.116 13�236,00

Prêmio BH!1ete

1° 39.012
2°
3° 37.820

CONCURSO N° 2053

16 - 24 - 38 - 39-71

CONCURSO N° 1074

03 - 10 - 23 - 29 - - 50

O Exército .da Nigéria
informou ontem que des
truiu um campo de mili
tantes. Na mesma área,
os militares do país rea

lizaram outra investida
contra um campo ocupa
do por rebeldes na sexta

feira. Os militares infor
maram que destruíram
"o Campo de Militantes
Iroko, localizado perto
do Campo 5 (atacado an

teriormente) no Estado
Delta." Segundo o texto,
houve um confronto, que
deixou muitos mortos,
mas não informaram so

bre números de vítimas.

APELO
O sindicato Nígeria's

National Union of Petro
leum and Natural Gas
Workers demonstrou

preocupação com o atual
confronto entre as tropas
e os militantes, no delta
do Níger, uma região rica
em petróleo. "Nós con

vocamos os soldados a

notarem os civis e não os

machucar.
Eles deveriam, ao in

vés disso, buscar os cri
minosos que matam os

locais e trabalhadores
estrangeiros do setor
de petróleo", afirmou
Elijah Okougbo, vice

secretário-geral do sin
dicato. Segundo ele, a

entidade estava preocu
pada com a retomada dos
confrontos.
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NOSTALGIA
Eu cresci assistindo ao programa do Xuxa, adorava a Caverna dos Dragões e a

Corrida Maluca. Minhas brlncadeíms de infância preferidas eram jogar "Betls" ,

e "Isplrlbol". A gente subia em árvore, seguia rio acima pelns pedras, brincava
de escolinha e pulava amarelinha. Às vezes a gente caia e se machucava feio,
às vezes perdia a hora e �apanhava de chinelo ou de "varinha". Na escola, se 0-

professor mandasse para diretoria, a gente ia. Não tinha essa de peitar o mes

tre. Na festa de aniversário tinha canudinho de maionese. Aquele "bamba" ou

aquele "conqn" que a gente ,ganhava só no Natal, era a realização de um sonho.
A gente emprestava solou açúcar da vizinha. Quando tínhu novena em casa a

gente ria dos adultos e levava aquele puxão de orelha na frerite de todo mundo.
Nossos pais jogavam baralho nos sábados à noite. A gente dormia na casa das
amiguinhas e não falava de meninos, mas de bonecas. O· tempo passou e as

ceíses mudaram. Tudo está muito' vazio, muito frio e formal. Sinto falta desse
tempo e sinto também porque é uma época que nossos tilhosnãe viverão. Tenho
certeza que eles iriam adorar!

BISCOITO DA SORTE

VARIEDADES-------�-

SCOOBV SEM "XALXIXA"?
As meninas da faculdade marcaram um cachorro quente lá em casa, no
último fim de semana. Uma delas se.perdeu e, sem celular, achou um

.

'orelhão, ligou para a mãe (que mora do outro lado do Estado) para pedir
secerro. A mãe tez contato com a fia, a tia pegou o meu número no ce-

,
lulnr que estava carregando e me ligou para buscá-Ia, a 100 metros de
casa. Pior do que isso, só a outra amiga que trouxe todos os ingredientes
do nosso "hot dog". Menos a salsicha. Tipo, fiasco mesmo foi comprar
salsicha na padaria. Em pacote de três quilos. Tem cachorro quente nos

próximos três meses... Vai um?

PERFEiÇÃO /
'

'

Vocês sabiam que existem medidas que determinam um rosto perfeito? Pois é,
há alguns séculos, Leonardo Da Vinci descobriu as medidas exatas da beleza hu
mana. Parece que tem a ver com uma proporção matemática. Tal fórmula analisa

. formato do rosto, boca, nariz, bochecha e até os dentes. Parece-me que a Gisele
Bündchen, apesar da fama, não está no rol da perfeição de Da Vinci. Nem Tom
·Cruise tem o nariz proporcional ao rosto. Mas quem se importa com isso? Eu par

, ticularmente aceitaria esse monstruoso defeito do Tom. Mandem-no parq mim.

DO INTERNAUTA
Quero reclamar do namorado da minha filha. O que me 'irrita é essa mania de
ele achar que já é casado com ela e que eu sou a �oméstica dos pombinhos. Ele ,",

chega atacando as panelas, repete três vezes o prato, se esparrama no sofá sem '

dar espaço para os outros e ainda toma conta do controle. remoto. Difícil mesmo
é quando ele se enfia na minha cama, entre eu e meu marido; para assistir a

programação na nossa "TV gigante", como diz ele. Vou trocar com a TV da sala.
Imagine: eu, meu marido e meu genro, na cama, vendo TV. Não faltava mais
nada! (Irene)

• Do mesmo jeito que é
triste chegar' ao inverno per- ,

cebendo que" aquela calça
do ano passado já não entra
mais, tqmbém é motivo de' ,

comemorõçãõ quando elo en�
tro fácil... lupi!.

,

, • Hoje é Dia do físico e Dia
do Advogado. Grandes PJQfis
sionais. Quanto às piodinhos

. sobre advogado, eu. acho um

desrespeito com a categoriu.
Falando 'nisso, colho che
momos uma experiência da
NASA só com advogados? Já,
parei!

•• Vamos combinar que
nossa cidadeJem melho-rado

.

consideravelmente no quesi
to opções de Iqzer. Já dá pará
escolher um. ambiente pgra
ouvir um som bacana, ou um
local com excelente comida,;
ou ainda um passatempo 01-
ternati,vo. Já estava �a hora.

• Eu queri'a ter o voz dela:
Vanesso do Mota:

"

...Não
me deixe só. Eu tenho medo
'do escuro, eu tenho medo .�o
inseguro, dos fantasmas da
minha voz. Não me deixe só.
Tenho desejos maiores, .eu

quero beijos intermináveis,
até que os olhos múdem de
COL" (Não me deixe só).
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JJ Bordados venceu o Rio Cerro, por 2x1, e vai definir a vaga em confronto direto contra � Guaranv no sábado

VARZEANO

Tigre é O primeiro a se

garantir na 20 fase
Outras vagas saírão só na última rodada
JARAGUÁ DO SUL

Apenas um time se garantiu
de forma antecipada nas quar
tas-de-final

.

do Campeonato
Varzeano de Futebol Amador
- Troféu Raul Valdir Rodrigues.
O Tigre venceu as duas primei
ras partidas da segunda fase e

conseguiu a classificação. As

outras equipes irão depender
dos resultados da última roda
da da segunda fase - dia 23 de
maio - para saber se continuam
na competição.

Pela Chave I, somente o

Atlético pode ultrapassar o

Tigre, pois tem quatro pon
tos e pode ultrapassar, já que
as duas equipes se enfrentam

sábado que vem. Um empate
classifica o rubro-negro e ga
rante a liderança do Tigre. Por
fora, o Roma precisa vencer o
já eliminado Box 7 e torcer por
um tropeço do Atlético.

, No Grupo J, a posição mais
. confortável é do Caxias. O

time de Santa Luzia: está com

quatro pontos e um resultado

igual diante da Kiferro garante
a vaga. Cruz de Malta e Kifer-

.

ro, com dois, 'precisam vencer

20 RODADA

Tigre 3xO Box 7
Confort Fine lx2 Guarany
Roma/Mega Tranze o Pé lxl Atlético
Coxias 2x2 Cruz de Malta
Galácticos 6xl Barrabaxo
JJ Bordados 2xl Rio Cerro

Brandenburg/Dutra 3x3 MagicWorld/
Bazar do Rau
Garibaldi 2 x 2 Kiterro

para prosseguir no Varzeano.

O Garibaldi ainda tem chance,
mas 'além de superar o time

. cruzmaltino precisa de uma

combinação de resultados

para seguir na competição.
Na Chave K, o confronto di

reto entre Guarany e JJ Borda
dos pode defini! o grupo. Am
bos estão com quatro pontos e

precisam apenas do empate.
Rio Cerro e Confort Fine estão

com um ponto e se enfrentam

PRÓXIMOS JOGOS
30 RODADA
Campo da Vila Lalau
• 13h30 - Kiterro x Caxias
• 15h15 - Barrabaxo x Brandenburg/Dutra

CAMPO DA ARSEPUM
• 13h30 - Atlético x Tigre
• 15h15 - Guarany x JJ Bordados

CAMPO DO RIO MOLHA
• 13h30 - Box 7 x Roma/Mega Tranze o Pé
• 15h15 - MagicWorld/Bazar do Rau x

Galácticos

CAMPO DO CRUZ DE MALTA
• 13h30 - Cruz de Malta x Garibaldi
• 15h15 - Rio Cerro x Contort Fine

-, na próxima rodada. O vence

dor ainda tem que torcer para

que aconteça uma, derrota na'

partida entre JJ e Guarany.

Pelo Grupo L a situação é

parecida. Magic WorlcI!Baiar do
Rau e Brandenburg/Dutra estão

empatados com quatro pontos
cada, em seguida vem o Galácti
cos com três. Este último precisa
vencer' o Magic World e torcer

para que o.já eliminado Barraba
xo vença o Brandenburg.

o CORllEIO DO POVO (fiTERÇA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2009
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Eles chegaram.
Depois de muito.-expectotivo, finalmente foi apresentado o time

que tentará levar o Juventus de volto à Divisão Principal do futebol
cotorinense. Entre coros novos e conhecidos, percebe-se que os 17

jogadores são todos muito novos. Com exceção de Leco, que já tem

30 anos, e Flávio Foroni, com 28, os outros atletas apresentados
não botem no coso dos 23 anos. "Não é o idade que conto, mos

(3 o maturidade, que só se conquisto jogando", justificou o técni-
13

.

co Pingo (no foto, 00 microfone). Os dois que já passaram por
li:
o aqui (Leco e André Freitas) não conseguiram fazer boas atuações.
�.
i=! Ouem sobe agora chegou o vez deles mostrarem serviço.
�
:i(
(3-
,«

�
9
::>
>
iS

APRESENTAÇÃO ,

Foi uma tarde diferente no Juventus. Desde 2004, quando o time vol
tou às atividades, não se viu uma op'resentoção tõo organizado como

esta, que pode ser considerado o mais profissional de todos. Torcido

Roço Tricolor e outros representantes do futebol joroguoense também
mnrcnrcm presença, ussim como representantes dó poder público. Só
não precisava atrasar tonto poro começar.

.

DIRETORIA
Além dos jogadores" apareceram também novos coros no diretoria e

no comando do futebol do clube. A primeiro novidade foi o do novo

presidente do conselho deliberativo, Eduardo Werninghous, neto do

ex-prefeito Geraldo Werninghous. No futebol, o novo supervisor é
Marcelo Hovioras, que trabalhou oito anos no Figueirense. E o coor

denador de futebol será Morcello Cotrê. Falcão disse que o intenção
é que cada um faço o suo função, evitando o acúmulo de trabalho em

cimo de uma mesmo pessoa. A próximo "contratação" poro o trabalho'

burocrático, digamos assim, deve ser de um assessor de imprenso.

NATAÇÃO E, RENOVAÇÃO
A equipe Ajinc/Urbono/FME esteve em Curitiba, disputando o Sul-Bra
sileiro nos categorias de 13 o 16 anos, terminando em oitavo lugar.
O técnico \to equipe, Ronaldo Fructuozo, o Kiko, apontou como desta

ques Helena Gschwendtner, Amando Guimarães, Felipe Mothios e João
CoUo de Oliveira. Este último disputou pelo primeiro vez um torneio

interestadual e foi fino'listo em todos os provas que disputou, .trozendo
dois bronzes. Mos Kiko acredito que o renovação do bosé joroguõense
cominho mais lento do que em outros cidades. "Já fomos vice-campe
ões neste campeonato e estamos ficando poro trás", comentou. üuem
sobe com o construçêo do complexo aquático, o história mude .

• Vejo mais do esporte nos blogs Arquibancada e

Firulo de Solto Alto, no site www.ocorreiodopovo.com.br

julimar@ocorreiodopovo.com.br
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RUMO À ELITE '

ESPORTE----------

Nome: Weslley
Idade: 20 anos

Posição: atacante
Clubes: Juventude
e Força (SP).

Juventus apresenta parte do elenco
.

Tricolor tem 17 jogadores.coníirmadose sete devem se apresentar essasemana
JARAGUÁ DO SUL

Com menos de um mês

para iniciar a Divisão Espe
cial do Campeonato Catari
nense a diretoria do Juventus
apresentou na tarde de on

tem 17 jogadores e a comis
são técnica que terá a missão
de levar o clube de volta à
.elite do futebol catarinense.
A previsão é que mais sete

cheguem ainda essa semana.

Cinco foram promovidos da
base para o time principal e

os outros 11 vieram de ou

tros clubes. O primeiro' de
safio do novo time é contra,

o Porto, no dia 13 de junho,
fora de casa.

Além' do plantel, a. dire
toria apresentou a comissão
técnica; que será formada

pelo técnico Pingo, o auxi
liar técnico Biro, o auxiliar
de preparador físico Ever
son Stinghen e o preparador
de goleiros Marcão, além do

roupeiro Hilário, gerente de
futebol Edson Morelli, su

pervisor de futebol Marcelo

Haviaras e o coordenador de
futebol Marcello Catre.

PINGO DE VOLTA

Pingo teve uma breve

passagem pelo Juventus no

ano passado, na fase final da
Divisão Especial, e encara a

nova oportunidade como um

reinício do trabalho. "Retor
no em uma situação dife
rente, hoje vou defender so
mente as cores do Juventus.
Sempre pensei em retomar

,
o que comecei", revelou.

Falcão, que intermediou os

contatos com os jogadores e a

formação da comissão' técni

ca, comentou sobre o elenco
e o'processo de estruturação
do Moleque Travesso. "Não

queremos entrar para perder
e ser mais um, queremos aos

poucos alcançando objetivos,
este ano subir para a Divisão

Principal, e ao longo dos anos

preencher o nosso calendá

rio", declarou.

GENIELLI RODRIGUES

FOCO N'A
PARTE TÉCNICA

Sobre o preparação do time,
Pingo disse que grande porte do
elenco já estava em atividade, por'
isso focará mais no porte técnico do
que física. "Só se cria um padr�o de
jogo jogando, vamos fazer ótguns
umtsteses p!lra ganhar ritmo", co

mentou.

Pingo falou tômbém' do traba-

lho feito por Biro e o foto dele ser

o auxiliar agradou ao treinadpr.
"Biro vai ser uma pessoa impor
tante, ele foi criado aqui dentro,
conhece os jogadores e vai fazer

,

esse elo entre comissão técnica e

categoria dé base": Os· jogadores
já'iniciaram o período de treinos
no dia do' apresentação.

[ECA LEMBRA'
PASSAGE.M NO TIME ,

A média de idade dos jo
gadores "escolhidos a dedo",
como disse Falcão, é de ZO a

Z5 anos. Um dos mais expe
rientes é o volante Leca, 30

anos. O jogador iniciou a car

reira no Corinthians, Santos,
teve passagens pelo Operário
(MS), jogou no Juventus .em

Z007 e seu último time foi o
Asil (Chipre).

Ele relembrou o tempo que

esteve em Jaraguá do Sul, em
Z007, quando o time fez um óti
mo turno e despencou no retur
no. "Nosso objetivo agora é vol
tar para a Primeira Divisão de
onde o Juventus nunca deveria
ter saído. Em Z007 perdemos a

vaga para a Copa do Brasil em
cinco minutos, mas hoje a rea

lidade é diferente. É outro cam

peonato, até mais 'disputado do

que aquele", comentou.

OS CONTRATADOS

Posição: zagueiro
Clubes: Coritiba, Toledo,
Figueirense, América (RN)
e Juveritus

Nome: Éder
Idade: 19 anos

Posição: volante/meia
Clubes:'Portuguesa,
Real Minas (MG), Boa
Esperança (MG) e Força
Sindical (SP).

Posição: lateral direito
Clubes: Atlético-MG,
Cruzeiro e Vila Nova

Nome: Danilo Theophilo
Idade: 23 anos

,

Posição: meia/atacante
Clubes: Palmeiras,
Portuguesa, Barueri e
Grêmio Osasco.

Posiçã'o: zagueiro
Clubes: Joinville, Morcílio
Dias, Juventus, Coimbra

,

(Portugal), Brusque, Rio
Branco (PR) e FV Inter
(Finlândia)

Nome: Claudinho
Idade: 18 anos

Posição: meio
Clubes: Andraus (PR),
Umbará (PR) e Juventus.

Falcão, ao lailo
de lido Vargas,
disse que prevê
um trabalho a

longo prazo

Nome: Cleyson
Idade: 17 anos

Posição: zagueiro
Clubes: Juventus

Nome: luis Eduardo
Idade: 18 anos

Posição: zagueiro
Clubes: Figueirense

Nome: Edson Gaivão
Idade: 20 anos

Posição: volante
CI�bes: Figueirense

Nome: Jaison
.
Idade: 22 anos

Posição: at�cante
Clubes: Juventus.

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

·

....fi
Nome: Danilo
Idade: 16 anos

Posição: lateral esquerdo
Clubes: Santos

Nome: Mario Cabreúvo
Idade: 22 anos

Posição: lateral
esquerdo/meia
Clubes: Oeste (SP)

Posição: volante/zagueiro
Clubes: Corinthians, Maua
ense (SP), Bragantino,

. Cimmenttu (Romênia),
Operário (MS), Matero ,

(Itália), Juventus, Teneriffe
(Espanha},e Asil (Chipre)

Nome: Flávio Faroni
Idade: 28 anos

Posição: meio/volante
Clubes: Corinthians,
Preuben, Osnabnick e

Hansa Rostock (os três da
Alemanha), AI Nast XV de

.

Jaú (SP) e Nacional (SP).

Nome: Tiago Mengarda
Idade: 20 anos

Posição: goleiro
Clubes: Umbará (PR)
e Juventus
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Ronaldinho frustra
sonho de brasileiros
Meia disse, que quer continuar ,r_t\) Milan
MILÃO (ITÁLIA)
o meia-atacante Ronaldi

nho Gaúcho jogou uma ducha
de água fria nos torcedores que
sonham' com sua, volta ao fu
tebol brasileiro. Em entrevista

publicada nesta 'ontem pelo
jornal italiana La Repubblica,
reproduzida pelo site do Mílan,
ele reafirmou- sua intenção de
permanecer onde está. "Eu que
ro ficar aqui. Estou bem emMi
lão e no Milan. E repito, quero
continuar aqui", avisou.

As declarações foram da
das na volta de Údine, onde o

Milan perdeu ns> sábado para
a Udinese, entregando o títu
lo italiano de bandeja para a

rival Internazionale. Na en

trevista, Ronaldinho Gaúcho
uma certa frustração pelo ex

cesso de tempo no banco de
reservas, mas desmentiu que
esteja brigado com o técnico
Carlo Ancelotti.

"É claro que eu gostaria'
de jogar mais, mas não tenho
problema com Ancelotti",
disse o brasileiro, que'passou
a ficar mais tempo na.reserva

após a chegada de Beckham,
no começo do ano.' Mesmo
assim, ,ele espera ter mais
chances na próxima tempo
rada. "Este time é competiti
vo, estou convencido disso",
concluiu o astro.

'

Ronald,inho foi apresentado com pompa, mas nõo correspondeu em campo

Boatos de clubes nacionais
Ronaldinho Gaúcho trocou o

Barcelona pelo Milan em julho do
ano passado. Desde entôo, ele en
frentou uma série de problemas
físicos e nunca se firmou no, time
italiano. Nos últimós semanas, seu

retorno 00 futebol brasileiro foi co
gitado, com Flamengo e São Paulo
mostrando interesse, embora seu

irmôo e procurador Roberto Assis
tenho desmentido a existência de
qualquer oferta formal.

Goleiro Boséo pode desfalcar São Paulo
,

Jogador sofreu entorse e já está descartado para o clássico com Palmeiras
SÃO PAULO

Após .sofrer um entorse
no joelho esquerdo durante o

empate por 2x2 contra o Atlé
tico Paranaense, no domingo,

,

o goleiro Bosco foi submetido
a um exame de ressonância

magnética nesta, segunda-fei-'
ra. A boa notícia para o São
Paulo é que o jogador não pre
cisará ser operado, como ha
via a possibilidade inicial. No
entanto, foi constatada uma

lesão que o impedirá de atuar

por pelo menos uma semana.

"O exame não apontou ne
nhuma lesão cirúrgica, mas

uma lesão no ligamento colate
ral medial do joelho esquerdo",
explicou o médico José San
chez. Com a confirmação da
contusão, Bosco ficará fazendo
fisioterapia até o início da pró
xima semana, quando será rea
vàliado. Desta forma, o goleiro
já está descartado para o clássi
co de domingo contra o Palmei
ras, 'válido pela terceira rodada
do Campeonato Brasileiro.

"Estou aliviado com o díag-

nóstico. Vou me dedicar bas
tante aos trabalhos clínicos e

físicos para conseguir voltar
a atuar o quanto antes. Estou
confiante na recuperação",
afirmou Bosco, que torceu, o

joelho no segundo tempo do
jogo, ao se enroscar, com um

jogador do Atlético. A expec
tativa do São Paulo é que o go
leiro retorne para o confronto
pelas quartas de final da Copa
Libertadores. No próximo dia
2 7, o time enfrenta o Cruzeiro
no Mineirão.
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CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

Pos, Clube PG J V GP GC SG APR. RESULTADOS - 2' RODADA

ló '1lilternacional 6 2 2 3 i:J 3 10Ó% Oorrtíba 2x4 Santo André

2° 'Vitória
-

100% Flamengo 0.0 Avaí
6 2 2 3 O 3 Atlético-MG 2X1 Grêmio

3° Náutico 4 2 1 5 3 2 66.7% São Paulo 2x2 AUético-PR

4° Santo André 4 2 1 5 3 2 66.7% Santos 3x3 Goiás

5° Atlético-MG 4 2 1 4 3 1 66.7%
Barueri OxO Fluminense

Intemacional2xO Palmeiras
6.° Fluminense 4 2 1 1 O 1 66,7% V�ória ixO Sport
7° Cruzeiro 3 2 1 2 2 O 50.0% Náutico 2xO Cruzeiro

8° Palmeiras 3 2 1 2 3. ·1 50,0% Botafogo OxO Corinthians

9° Goiás 2 2 O 6 6 O .33.3% 3' RODADA

10° Santos 2 2 O '4 4 O 33,3% SÁBADO (23/5)

11° Avaí 2 2 O 2 2 O 33.3% 18h30 - Corinthians xaeruen
18h30 - Cruzeiro x Vitória

12° Botafogo 2 2 O 1 1 O 33.3% 18h30 - Goiás x Internacional
13� Barueri ':1 2 O 1 1 O 33.3% DOMINGO (24/5)
14° São Paulo 1. 2 O 2 3 -1 16.7% 16h - AtléVco-PR x Náutico

16h - Grêmio x Botafogo
15° Grêmio 1,..2 O 2 3 -1 16.7% 16h - Fluminense x Santos

16° sport 1 2 O 1 2 -1 16,7% 16h - Palmeiras x São Paulo

17° Corinthians 1 2 O O 1 -1 16:7% 18h30 - Santo André x Flamengo

18° Atlético-PR 1 2 O 2 4 -2 16,7%
18h30 - Sport x Atlético-MG
18h30 - Avaí x Coritiba

19° Flamengo 1 2 O O 2 -2 ,16.7%
20° Coritiba O 2 O 3 6 -3 0.00%

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉ-RI E B
, ,

, ,," ,

. CLASSIFICAÇÃO -

Poso Clube PG J V GP GC SG APR, RESULTADOS - 2' RODADA

1° Figueirense 6 2 2 6 1 5 100% Portuguesa 2x1 Fortaleza

2° Duque de Caxias 6 2 2 6 3 3 100%
Atlético-GO 3x1 Bragantipo
Paraná OxO Ponte Preta

3° Atlético-GO 6 2 2 5 2 3 100% Duque de caxias 4x2 Juventude
4° Guarani 6 2 2 5 2 3 100% Ceará Ox2 Vasco

5° Vasco 6 2 2 3 O 3 100% Guarani !.xO América-RN
São Caetano 2xl Bahia

6' Ponte Preta 4 2 1 2 O 2 66.7% IpaVngá 4xO Vila Nova
7° Portuguesa 4 2 1 2' 1 1 66.7% ABC Ox3 Figueirense
8° Ipatinga 3 2 1 4 3 1 50,0% Brasiliense 2xl Gampinense

9° Bahia 3 2 1 3 2 1 50,0% 3' RODADA
10° Bragantino ,3 2 1 3 3 O 50.0% HOJE

11° B'rasiliense 3 2 1 2 2 O 50.0% 21h - Bragantino x Duque de

12° São Caetano 3 2 1 2 3 -1 50.0%
Caxias
21h - Campinense x·Guarani

13° Juventude 1 2 O 4 6 '2 16,7% SEXTA·FEIRA
14° Ceará 1 2 O 2 4, -2 16.7% 21h - América-RN x Paraná

15° Paraná 1 2 O O 2 ·2 16.7% 21h - Vila Nova x São Caetano
SÁBADO

16° Vila Nova 1 2 O O 4 -4 16,7% 16h10 - Bahia x Ceará
lr Campinense O 2 O 2 4 -2 0.00% 16h10 - Vasco x Atlético-GO

18° América-RN O 2 O 1 3 -2 0.00% 16hl0 - Figueirense x Portuguesa
19° .Fortaleza O 2 O 3 6 -3 0.00%

16hl0 - Fortaleza x Brasiliense
16h10 - Ponte Preta x lpatínga

20° ABC O 2 O 1 5 -4 0.00% 21h - Juventude x ABC

PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró;
GC - gols contra; SG - saldo.de gols; APR. - aproveitamento

ABERTO DE VÔLEI

JARAGUÁ VENCE*NO,FEMININO
o Ginásio do Colégio Marista São Luís recebeu o 1° Aberto ADV Mo

risotde)/ôlei. E Jaraguá levou q,.melhor no feminino, com as meninos
c.g:nq�isíondo o título em cimo do 81 ster. No feminino moster, Rio do

rim�i'rQ' e Jaraguá o segund, ulíno (foto), Joraguó foi
atrás do Master Joioville e Jo
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SCENIC RT 2002· 4 COMPLETO-AUTOM.

Corsa Sedan
Spirif 1.0

2005 4 AC AQ DT Rs22.500,

Grupo Auto Elite 40 anos de crédibilidad�.

Caraguá Auto Elite
Uma relação de éonfiança.

t, Crédito suj<Jito à aurcvaçâc. CondiÇÕlls sujeitas a alterações sem aviso préviO. ctertas válidas para veiculas M9r�S. de cor sólida, sem ;>pctonais. Cadastro sujeito à analise de Crédito. A ccncesaêc de qualquer percenlual de uesccntc exclui
a\l!omÀllcamen19 as vantagens desta promoção. Validade cesta promoção: '3t05r2009.VaIk'la<1e da== 19r05�OO9. !
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Arte, folclore, artesanato. A cultura de Santa

Catarina é a expressão do talento dos catarinenses,

Participe e conheça nossos projetos e calendário
-

de eventos em wwwJcc.sc.gov.br.
Descubra: você é feito de cultura.

�/1I;(0J SECRflllllADE
FUNOULTURAL !Jí_()::'l.!:::;7' ESlJIIODElURISMo.

�un""ção CUlTURA E ESPORTE
. 'll/1/!,éatBrinensedeCUItUra www.sol.sc.gov.br
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