
Projeto transformo
o rotina de jovens
Teiido o esporte como bandeira de
inserção social, ApareCido Donizeti
Gonçalves trabalho com 120 estudantes
do rede público e oposto no superação.

oco

Polícia Militar promove ação
contra arrombamentos e furtos ------------......
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. Pedaleiras facilitam
a vida dos baixinhos

Marcos de protetor
solar são reprovadas
Oito marcas das mais utilizadas apresentam
problemas. Empresas criticam avaliação.

VIDA SAUDÁVEL

Alunos do Senac desenvolveram projeto que
foi premiado em competição estadual.

Página 6o CORREIO DO POVO

que a iniciativa acontece nomunicípio. Levantamento Duas novidadesconstata que, no período em que foi realizada a edição
anterior, o número de furtos à residência permaneceu

.

nos prateleirasestável em relação ao restante do ano. Mórcio Heise Giovanela lança livro
de poesia no sóbado. E no dia 16 é
a vez de Liandro Piske apresentar
suas aventuras até o Uruguai.

Página 12

.

OperaçãoViagem Segura começa na sexta-feira, 18,
e se estende até o dia 21 de fevereiro. Objetivo é reduzir
as ocorrências durante o período em que boa parte dos
jaraguaenses costuma sair de férias. Este é o quinto ano

-

No edição do ano passado, 496 residências foram inscritas na Operação Viagem Segura e somente um caso de furto foi registrado entre elas

MASSARANDUBA OFICIALIZA FIM DE CONTRATO COM A CASAN

@ffi1õj1riTI!\
'Lio) V *;(:") :íj !Wl

RECUO
Estado volto atrás no
vendo de imóvel.
Página 3·

OUVIR SONS DURANTE O
SONO; COMO MÚSICA, PODE

AUXILIAR A MEMÓRIA.

Pesquiso do Universidade Northwestern, dos
Estados Unidos. Fonte: O Tempo Online

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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EDITORIAL

Endurecendo
o presidente Lula decidiu ontem, en

caminhar ao Congresso Nacional projeto
� "de lei que torna hediondos os crimes de

corrupção no país quando
_ cometidos por altas autorida

des da administração pública
federal, estadual e municipal.
O objetivo da medida é consi
derar como crimes hediondos
a corrupção ativa, passiva,
concussão e o peculato, com
o aumento das penas para
aqueles que cometerem essas
irregularidades.

Ao ser classificada coÍno crime hedion
do no projeto de lei, a corrupção passa a

ser crime inafiançável quando cometida

por autoridades do primeiro escalão. A

proposta, porém, estabelece também pe
nas maiores para todos aqueles que co

meterem crimes de corrup
ção, aumentando o tempo
de prisão temporária para
quem desviar recursos da

administração pública.
A corrupção é hoje um

mal crônico no sistema polí
tico brasileiro e tem na impu
nidade sua maior aliada. Por
isso é tão importante uma

revolução no sistema. Não dá

para continuar na acomodação e tolerância,
é preciso que todos descruzem os braços e

façam a sua parte.
'

A corrupção
é hoje um

mal crônico no

sistema político
brasileiro e tem

no impunidade suo

maior aliado

CHARGE

SAINDO DOS TRILHOS (DfNOVOJ PiÓXtMA�
PARA UCITAt;ÃO:
20101•

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

As finanças e a família?
Depois de mais uma discussão sobre a gestão das

finanças da família, você já não descarta a possibili
dade da separação? Cuidado, ao invés disso por que
não investir um tempinho a mais no planejamento

. familiar? E incrível como pode Jaraguá do Sul, uma
cidade reconhecida como uma das melhores do Es
tado para se morar, possui ótimas empresas, uma

economia sólida, com mais de 135 mil habitantes, é
também reconhecida pelo seu número de divórcios,

Segundo os dados foram 450 casamentos computa
dos até setembro, mas desses 16(0 já não estão mais

juntos. E é claro, depois da infidelidade, os desenten
dimentos em relação ao dinheiro é a maior causa de

separações de um casal.
O mês de dezembro chegou, e para grande maioria

das pessoas esse é o momento de ir às compras. Mas

para quem possui faturas atrasadas esse também é o

momento ideal para colocar as contas em dia.
Mas para iniciar o ano com o pé direito, sem faturas

atrasadas e com uma vida conjugal estável, é preciso
ter um bom controle para não cair nas ofertas tenta

doras de fim de ano parcelas a perder de vista, pro
messas de juros baixos, financiamentos longos. Isso
pode comprometer todos os dias de lazer da família;
e para que isso não aconteça, aí vai a receita: procure
ter uma comunicação aberta com seu companheiro
ou companheira, quando casamos prometemos com

partilhar ás felicidades e tristezas da vida, então que
tal criar uma planilha, relacionar os interesses em um

papel, até mesmos a lista das pessoas amigas que irão
receber aquelepresentinho de fimde ano. Outra coi
sa é importante lembrar que somos diferentes, .nossas
atitudes geralmente são diferentes> não somos iguais
e cada um age de forma diferente ao administrar o .di
nheiro. Então respeite a visão do outro e estabeleça as

responsabilidades, como: quem vai pagar as contas?

Quem vai tirar o extrato bancário? Ao compartilhar
essas responsabilidades, o casal estará dando um pas
so muito importante para a harmonia da família, pois
não existe nada melhor para unir um casal do que
compartilhar sonhos e objetivos.

GERALDO GOMES, GE':i 'DE RELACIONAMENTOS·

WWW.GERAI.OOGOMI:.S

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados paro o e-muíl redacao@ocorreiodopovo.com.br, ou por corta poro a

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, ·CPF e

• telefone (. não serão publicados).
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A enorme confusão.·entre ser invejado e ser invejável
líGIA GUERRA, ESCRITORA E PSICÓLOGA, ESPECIA�
LISTA EM PSICOLOGIA ANAlíTICA E DO TRABALHO.

A inveja nunca ganhou tanto desta

que no mundo, como na era atual. Hoje
ser invejado tornou-se para muitas pes
soas motivo de orgulho. Diante de uma

vaidade cada vez mais cultuada entre

às celebridades que fazem de tudo para
permanecerem famosas e os anônimos

que sonham em tornar-se uma delas, a

. importância das pessoas parece estar in
timamente relacionada à inveja que elas

provocam nas demais. Funciona como

uma forma de reconhecimento social.
"Se tanta gente me inveja é porque eu

. devo ter algum valor". Parece loucura?
Realmente é! Ironicamente as pessoas se

contradizem em seus discursos e com

portamentos. Existem fórmulas mirabo-

lantes para se proteger da perversidade .

da inveja. Em contrapartida existem
fórmulas ainda mais mirabolantes para
alimentá-la. Quer um exemplo? Acesse
a internet, veja as fotos que você encon

tra em sites de relacionamentos e como

muitas pessoas utilizam esses espaços.
Uma grande parte coloca as suas fotos

.
em posições provocantes, falando boba

gens através de um português paupérri
mo traduzido em frases que vão do nada

para lugar nenhum. São poucos os que
escrevem algo útil, filosófico, político ou

poético. É tanta ânsia por aparecer que
inúmeros

-

passam horas diante do com

putador, encantados feito narciso diante
da sua pobre imagem, devorando as mi

galhas da própria insignificância.
No outro extremo da corda estão eles,

os invejáveis, que são comumente con

fundidos com o pelotão anterior, mas que
na verdade são os que movem o mundo
e que encontram nele um sentido maior

para as próprias existências e dos demais.
. Assim como na internet, fora dela os invejá
veis fazem uma enorme diferença, não são

narcisistas, são humanos, não escondem
suas fragilidades, aprendem com elas e ins

piram outras pessoas a fazerem o mesmo.

Invejável não sofre de vígorexía-ou anore

xia, de autopiedade nem de crises de ego,
pois não vive para o próprio umbigo, vive
por algo maior que o seu próprio mundo,
ele possui ideais. Saber entender essa di
ferença pode melhorarmuito a qualidade
de vida de todos nós, pode nos tirar do
limbo da indigência emocional que insis
te em nos devorar.
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Carolina Tomaselli
Retirado

Sem explicar as razões, o governo do Estado pediu a de

volução do projeto de lei que autoriza a venda do imóvel

que abriga uma unidade de fiscalização da Secretaria esta

dual da Fazenda em Jaraguá do Sul. A proposta tramitava
na Assembleia- Legislativa desde julho de 2008, e teve um

pedido de retirada protocolado pelo deputado Dionei da

Silva (PT) no período em que assumiu a vaga. Em um dos

argumentos, o petista lembrou tratar-se de imóvel doado

pela Prefeitura ao Estado e que, por esta razão, deveria ser

devolvido ao município. Os vereadores da cidade também

enviaram moções de repúdio à iniciativa.

SDR Vista
O imóvel, que fica ao lado

da Câmara, foi avaliado em

R$ 1,2 milhões, dinheiro que
seria revertido na construção
de uma nova sede para a Se

cretaria de Desenvolvimento

Regional de, Iaraguá, como di"

vulgou O Correio em primei
ra mão no mês de agosto. O
recuo na proposta, aliado às

restrições da lei eleitoral, de
verá inviabilizar a concretiza

ção da obra, que já tinha até

projeto pron�o para executar.

Projeto do Executivo que
autoriza a criação de uma

OS (Organização Social) para
administrar o Hospital Mu

nicipal Santo Antônio deve
ser colocado em votação na

sessão de hoje. Em regime de

urgência, precisa ser votado
em 30 dias. Mas se depender
do vereador Caubi Pinheiro

(PDT), a pauta vai ficar tran
cada. "Não dá para analisar

um projeto dessa envergadura
em tão pouco tempo", explica.

ca ro I ina@ocorreiodopovo.com.br
PIERO RAGAZZI

Cara-de-pau
Está no Diário Oficiãl doMuni

cípio. Com toda urna estrutura Ju
rídica, a Prefeitura contratou, pela
modalidade carta-convite, a Serpa
Advogados Associados. A empre
sa "pertence ao advogado Nelson
Antônio Serpa, omesmo que atua
em ações judiciais de interesse
da prefeita Cecília Konell (DEM).
O extrato do contrato; assinado
em 22 de abril e com vigência de
urn ano, informaSItie o município
pagará R$ 55mil pelos serviços de
assessoria e consultoria.

CÉSAR JUNKES

�Mudou
No começo do ano, os vidros lisos no

andar superior da Prefeitura foram subs
tituídos pelos curvos caneladas, im edin
do a visão de quem está do lado de fora
do gabinete. Nos demais setores ocorreu
o inverso, com a colocação de vidros li
sos no lugar dos ondulados. No fim de
outubro nova troca, outra vez impedin
do a visão de quem passa pelas secreta

rias. Se para alguns é gasto supérfluo, há
servidores que gostaram de mais reserva

para desempenhar atividades que exi

gem concentração.Até porque, entrando
no campo político, se a transparência de
pendesse somente elos vidros...

"

, Avaliação
Os planos diretores de 24

municípios foram avaliados em

uma reunião na última terça
feira, na Furb em Blumenau.
Entre eles o de Iaraguã do Sul,
considerado bastante avançado.
Segundo o engenheiro civil e co

'ordenador do Plano Diretor da ci

dade, Osmar Günther, o objetivo
do encontro foi também discutir
a implementação dos planos,
em outras palavras, tirar do pa
pel a legislação que vigora desde
junho de 2007.

FALAAí!

"
Muitos

prometeram,
nossa gestão está

atendendo.

"
PREFEITO EVALDO JUN(KES
(PT), SOBRE O INíCIO DAS
OBRAS Dr: PAVIMENTAÇÃO
NO BAIRRO CORTICEIRA

",

CEI1
Líderes dos partidos na

Câmara têm até às 13 horas
de hoje para indicar os inte

grantes à Comissão Especial
de Inquérito que vai investi

gar supostas irregularidades
nas contas da 21 a Schützen
fest. Se houver omissão, a

Mesa Diretora deverá desig
nar os membros, respeitando

- a proporcionalidade exigida
pelo Regimento Interno. A CEI
deverá ter cinco participan
tes' e 'poderá ter outros dois

suplentes.

CEI2
Assim, devem participar

PT, PSB, PV; PR, PMDB, PSDB e

DEM. Apenas quatro dos verea
dores ficarão de fora do proces
so, entre eles Jean Leutprecht
(PC do B), por ser presidente.
Os próprios integrantes da co

missão definirão o presidente,
relator, membros e suplentes. '

As investigações devem ser

concluídas no prazo de 120

dias e poderão ser prorrogadas
por mais 60, mediante delibe

ração do plenário.

Agenda
Candidato à reeleição em

2010, o deputado federal Mauro
Mariani (PMDB) divide seu tem

po entre inaugurações de obras
, pelo Estado e atividades partidá
rias. Cada vez mais presente no .

Vale, hoje participa de jantar de
confraternização do diretório do
PMDB de Iaraguá, às 19 horas.
No domingo, volta à região para
inaugurar junto com o prefeito
Luiz Carlos Tamanini (PMDB)
ponte sobre o Rio Isabel, às 10 ho

ras, em Corupá.
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INICIATIVA

MASSARANDUBA

É dever de um professor de
Filosofia ensinar o sistema políti
co para os alunos. Mas na Esco
la General Rondon, professor e

estudantes do ensino médio ío
ram além da sala de aula e apli
caram o aprendizado na práti
ca. O grupo enviou um projeto
de lei à Câmara de Vereadores, o
primeiro de iniciativa popular na
história do município.

A proposta concede auxí
lio financeiro no transporte
de estudantes universitários

ou de cursos profissionalizan
tes, com o pagamento integral
das passagens pela Prefeitura.
Alunos dê instituições como

a Fameg, de Guaratnirim, e a

Furb, de Blumenau, seriam
beneficiados.

O projeto precisava de 560'
assinaturas, o equivalente a 5%
do eleitorado do município,
para poder ser protocolado na

Câmara. Porém, mais .de 800

pessoas assinaram o documen
to, incluindo os oito vereadores

presentes na sessão em que a,

proposta foi apresentada, se

gunda-feira passada.
Responsável pela ação, o

professor Rodolfo Stringari
conta que a ideia surgiu em

uma atividade do terceiro ano,
onde os estudantes pesquisa
ram a história dos partidos na

cidade. Na conclusão dos tra

balhos, os alunos pediram para
conhecer o Legislativo.

"Eles descobriram um item
do plano de governo do prefeito
Mário Fernando Reinke (PSDB),
que falava na gratuidade do
transporte, e me perguntaram. o
.que poderiam fazer para que a

ideia fosse aplicada", comenta
o professor. '

Stringari explicou que era

possível fazer um projeto de
iniciativa popular, mas preci-'
sariam das assinaturas para
validar o documento. "Eles cor
reram atrás da população e con

seguiram muito mais", conta.

GIOVANNI RAMOS

Regras para o auxílio
.,.

Além de propor o gratuidade,
os alunos definiram também quais
os regras poro serem contemplados
COIlJ o auxílio. De acordo com o do
cumento, os interessados' precisarão
residir em Massaranduba no mínimo

três anos. Os estudantes que repro
varem nos cursos terão o benefício
reduzido ou até cancelado, em coso

de repetência em quatro disciplinas.
Ele poderá recupemr o auxílio se ti-

.

ver aprovação no semestre seguinte.

Da escola para a Câmara
Professor e alunos entram com primeiro projeto popular do município

Ideia surgiu nas aulas do professor Rodolfo sobre a história partidos políticos

RECEPÇÃOFlfiffE
FONE473370-1023

www.grupoft.com.br

Prefeito
vai vetar

O prefeito Mário Fernando
Reinke (PSDB) confirmo que It pro
posto de gratuidade poro os estu
dantes universitários está incluso
.no plano de governo apresentado
ano passado. No entonto, ele afir
mo que o projeto popular nãó é.

.
constitucional.

"O problema no proposto é vício
de origem, pois só o Executivo pode
fazer um projeto que inclui gostos
públicos. Parabenizo a iniciativa dos
alunos, mos infelizmente este docu
mento terá que ser vetado", afirma.

O prefeito conto que irá enviar
um projeto semelhante à Câmara
em 2010, mas alguns pontos ainda
terão que ser discutidos com a so

ciedade. Reinke planejo oferecer o
gratuidade apenas para o população
mais carente.

"Vamos manter os 50% no au-

- xílio de transporte que já oferece
mos hoje. O aumento do benefício
ntén gratuidade será por um índi
ce de carência. Vamos criar regros
poro definir-es valores", explico.

Outra proposto do prefeito
é o devolução do dinheiro pelos
alunos que reprovarem nos cursos.

Reinke lembra trator-se de recur

sos públicos, que não podem ser

desperdiçados. "Quem realmente
necessito de ajudo, valorizo o be
nefício", comento.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Declaração de Propósito de pretendentes a cargos na administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de

Jaraguá do Sul e Região - SICOOB CEJASCRED.
.

.
-

.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
NOME

Projeto deve ser votado pela
Câmara só no próximo ano

Alessandro Hansen Vargas
- Alessandro TruJle!Macha�-

- -

Célio])ajÇa;:;alle-
----- �---

Custódio Vieira da Cost-a
----

Durval Marcatto Junior
_

Ermes Nissen
Gentil Luiz Marci6
Jaime Franzner
Neívor José Bussõiãro
PaulocéSãIClliodini
Paulo Henrique Felicioni
:PãU1DRlibeD.s(:)be"nauC
Roherto 13reithau t

Rodrigo Schuster
Ronaldo Klitzke

CPF CÉDUlA DE IDENTIDADE

documentação comprohatória, observado que os declarantes podem, na
forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

Banco Central do Brasil
DEORF - Departamento de.Organízação do Sistema Financeiro.
Gerencia Técnica em Porto Alegre
Rua 7 de Setembro, 586 - 12° andar
90010-190 - Porto Alegre (RS)

Jaraguá do Sul, 09 de Dezembro de 2009

- O projeto de iniciativa po
pular esta nas mãos da Co
missão de Legislação, Justiça
e Redação da Câmara de Vere

adores, que deverá enviar um

parecer nas próximas sema

nas. Segundo o presidente da
comissão e secretário da Casa,
Píer Gustavo Berri (PMDB); a .

proposta dificilmente será vo
tada este ano.

"Nós temos apenas duas
sessões ordinárias este ano,

está muito em cima para fazer
esta votação. Temos que anali
sar bem o documento, pois ele
cria despesas para o Executi

vo. Aprovo' a iniciativa da po
pulação, mas algumas emen-

866.653.409-53 1.982.650 - SSP!=sc-,--_�_
890.558.459-49

-

3.005.447-- ss/sc
_

548.096.309-00
_

--=-_-=--1.4s9.183 =- sSP/Sc
040.486.088-51 5.294.957.5 - SESP/SC
292.141.069-91 15/R 486.808 - SESP/SC

---

419:250.849-49 5.884.829 - sSP/S_c _

220.444.189-91 442.855 - sSP/sc
-- --

292.172.299=20- 237.164-2 - SSP/SC---
515.854.649-53

- --- -

876.045--=SSP/SC---
-------·--569.932.õõ9-=-iO

-

.,.�-=--= _"_ _:_--197RT.985.249='S-SP/SC'
__

799.999.726-91 5.849.043 - sSP�/s_c _

351.384.329-15 �==--
�

645.173-0-SSP/sc
216.587.579-04 597.500-0 -_s,,-,sc.cP=/s-c=c�__
004.506.049-50 3.551.487-6 - s=sP�/s�c _

_---

292.294.309-78 155.694-0 - SSP�/s_c _

Sandro Alberto Moretti 645.460.479-91 1.589.765 - SSP/SC
.

DECLARAM sua intenção de exercer cargos de administração
na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de [a
raguá do SuJ e Região - SICOOB CEJASCRED, que preenchem as

condições estabelecidas no art. 2° da Resolução 3.041, de 28 de no

vembro de 2002.

ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor,
eventuais objeções a presente declaração devem ser comunicadas di

retamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo
de quinze dias contados da data da publicação desta, por meio formal
em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da

das deverão ser propostas
pelos vereadores", comenta.

O vereador Mauro Brarnor
ski (DEM) informa que pos
suía um projeto semelhante,
feito em parceria com José
Ronchi (PP) e Valdemar Maser

(DEM). Segundo ele, a propos
ta foi retirada em apoio à ini
ciativa popular.

"O trabalho dos alunos foi
fantástico e a Câmara de Ve
readores precisa apoiar. Já te-,

mos uma parecer favorável do
setor jurídico da Casa. Na mi
nha opinião, deveríamos votar
ainda este ano, para poder be
neficiar os estudantes desde o

início de 201€)", comenta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Contrato·com ,a Casan será rompido
Ilepois de 30 anos, a Prefeitura vai assumir o controle dos serviços

. _. CESAR JUNKES

-�-------VALE DO ITAPOCU
AGORA É OFICIAL

(nível de turbidez) na água.
Nesse período, das 18 amos

tras coletadas, 12 apresenta
ram números acima do padrão
de qualidade estabelecido

pelo Ministério da Saúde.

Segundo o fiscal [adernar
VIVENCIANDO O PROBLEMA Deretti, a Casan recebeu as-in

A manicure Amanda [anke timações para resolver o-pro
Simon, do Bairro Bituca, conta blema e as cópias foram enca

que a água que chega das tor- minhadas para o Ministério

.

neiras aparenta estar suja.'� Público e Vigilância Sanitária

água vem suja e as fraldas dos do Estado. A Casan respondeu
meus filhos ficam com a cor e se comprometeu em atender
amarelada. Já chamei a Casan todas as exigências necessárias
e eles sempre dizem que o pro- para melhorar o serviço. "Isso
blema é em um cano estourado. acontece porque falta monito

Hoje (ontem) fui à Prefeitura ramento da água na estação de
mostrar a situação das minhas tratamento e descargas da rede

roupas", declarou. para eliminar a água que está
Em outubro e novembro, 'fora do padrão de turbidez, que

o ,laudo de análise feito pela é 5UT", afumou.
Vigilância Sanitária do mu

nicípio apontou até 18,40UT

de esgoto sanitário ela valor da
tarifa mais elevado do que em

[araguá do Sul, onde o preço da
taxa residencial é de R$ 15,53,
enquanto que em Massarandu-
ba é de R$ 23,53.

.

MASSARANDUBA

O prefeito Mário Fernan
do Reinke, de Massaranduba,
anunciou ontem que vai enca
minhar até amanhã uma noti

ficação Oficial ao presidente da
Casan (Companhia Catarinen
se de Águas e Saneamento),
de Florianópolis, informan
do que os serviços realizados
durante os 30 anos pela filial
no município vão ser assumi
dos pela Prefeitura, seguindo
o exemplo de Jaraguá do Sul,

. Guaramirim e Schroeder. O
contrato com a concessioriária
venceu em junho desse ano e

não será reriovado.
Entre os motivos que in

fluenciaram a decisão estão as

seguintes reclamações: água
suja, as 1900 ligações são in
suficientes para atender .os

'

moradores, a falta tratamento DAIANA CONSTANTINO

Novas estradas
_

de Santa Catarina.
Caminhos
abertos para
o desenvolvimento.
Mais de 1.500 quilômetros·
de reabilitações e novas

pavimentações, 95% dos municípios
beneficiados e lnteqrados, milhares
de pessoas com mais acesso
a educação, saúde e alternativas
de emprego. Em Santa Catarina
é assim: desenvolvimento
se constrói com infraestrutura.

o CORREIO DO POVO I)
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A manicure Amando sofre diariamente com a água suja que sai das torneiras

I
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Regiões que
receberam
novos acessos
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Alunos 'criam pedais
extras o motoristas
Ideia éabranger pessoas de baixa estatura
JARAGUÁ DO SUL

Uma ideia, um incentivo e

pronto, o primeiro passo para
a criação estava dado. Foi isso
o que aconteceu com Filipe
Teixeira, estudante do curso

de Tecnologia em Processos
Gerenciais do Senac (Serviço
Nacional de Aprendizagem
Comercial). Incomodado com

as dificuldades enfrentadas
por pessoas de baixa estatura
e também pelos deficientes fí
sicos na hora de dirigir auto
móveis, ele resolveu trabalhar

para encontrar uma solução.
Ao lado de Marcos Rosa e su-

- -pervisionado pelo professor
Randal Gomes, criou as peda
leiras automotivas auxiliares.

O projeto pretende simc

plificar a rotina de quem não

_consegue alcançar acelerador,
freio e embreagem e acaba sen

do obrigado a mexer na regu
lagem de bancos ou a aderir a
almofadas. Ainda feitos de ma

neira experimental, os extenso- .

res diminuem a distância entre
o motorista e os equipamentos.
"É uma questão de segurança,
ergonomia e

.

até de inserção
social", explica Teixeira.

. Mas, para os mecanismos

chegarem aos veículos há um

novo caminho a ser percorrido.
Conforme o criador, o estudo
foi. superficial e, agora, depen
de de aprofundamento técnico.
Por isso, o grupo deve procurar
a ajuda de especialistas e, para
lelo a isso, inscrever o projeto

Segundo Teixeira, aparelho vai facilitar a vida dos motoristas baixos

Plano entre os melhores de se
<' o proje_to dos. pedaleiras outo
motivos auxiliares de F-Hipe Teixeira
e Marcos Rosa já ganhou um incen

. Uvo o mais poro continuar. Recente
mente, o trabalho, foi considerado
o segundo melhor apresentado 00

Prêmio Talento Profisstonol do Se
noc de Santo Catarina. A disputo
envolveu 23 unidádes do instituição
e cnntou com 72 sugestões inscritos
por alunos. A primeira colocação fi
cou com o cidade de Caçador.

qualidade para então oferecê
lo à população.' Quem quiser
éooperar deve contatar o Senac

pelo telefone 3275-.§400.

-

KELLY ERDMANN

em editais de inovação cientí
fica. Para o desenvolvimento

completo 'são necessários cer

ca de .R$ 40.0 mil. O intuito' é

conseguir formatar o produto
e firmá-lo com certificações de

'Jove.m Aprendiz' forma mais 27 '/
�

Programa combina o trabalho �om a qualificação para o comércio
JARAGUÁ DO SUL

Parceira entre o Senac (Ser
viço Nacional de Aprendiza
gem Comercial) e o comércio,
o programa Jovem Aprendiz
forma mais uma turma nesta

sexta-feira. São 27 alunos que
frequentaram as atividades

propostas 'pelo projeto du
rante o ano inteiro e tiveram
a oportunidade de mesclar a

qualificação profissional com

o trabalho.
Juntá às aulas de matemá

tica financeira e comercial,
técnicas de vendas e até 'de
oratória, os estudantes tam
bém tiveram a chance de pas
sar três tardes semanais colo
cando tudo isso em prática.
Adniitidos por lojas da cida
de, eles exerceram as funções
às quais se propuseram. Para

completar, geralmente, ainda

Ajodef foz novo chamado poro o

recadostromento de associados
'

JARAGUÁ DO SUL

Todas as pessoas filiadas à

Ajadef (Associação Jaraguaen-
,

se de Deficientes Físicos) de
vem entrar 'em contato com a

instituição. É que ela pretende
recadastrar os associados para
dar continuidade ao processo
de adequação da entidade à

política nacional de assistên
cia social.

Segundo Andressa DaI-Ró,
responsável pela:' tomada de
dados, ninguém mais poderá
usufruir de benefícios federais
sem quê esteja enquadrado nos

critérios previstos pelo decreto
5296/2004. Ele trata da aces

sibilidade aos direitos. Quem
quiser conhecer os detalhes da
lei pode buscar uma cópia do
documento junto à Ajadef.

Por enquanto, apenas 80,

deficientes. físicos cederam
esclarecimentos à associação.
Ao todo, são 400. Até agora,
conforme Andressa, o que
chamou a atenção é a baixa
escolaridade desse público.
Para tentar reverter esse qua
dro, uma parceira com o Sesi

(Serviço Social da Indústria)
oferece vagas gratuitas em tur

mas de Ensino Médio, além de

projetar capacitações.
A Ajadef está instalada no

Terminal Rodoviário. No mo

mento do recadastramento é
necessário apresentar laudo .

(

médico espeeificando a defi
ciência e o número do Código
Internacional das Doenças.
Comprovante de residência,
RG e CPF também são solicita- /'

dos. Outras informações pelo
telefone 3370-041í

' .

Remotrículos nas escolas do
município terminam'omo'nhã

estabelecido pela Prefeitura e

buscar o colégio mais próxi
mo de casa. Caso

-

contrário, a

indicação-tem sido aguardar a
sobra de uma vaga.

Atualmente, a maior de
manda está na região dos
bairros Estrada Nova e Tífa
Martins. Mesmo assim, o res

ponsável pela pasta garante
que não existe carência, pois
o 'atendimento é feito tanto

pelo município, quanto. pelo
Estado. Segundo as previsões
da Secretaria de Educação de
Jaraguá do Sul, 2010 deve ini
ciar com cerca de 13 mil alu
nos matriculados entre o 1 ° e

o 9°. As aulas começam em 8
de fevereiro.

PI ERO RAGAZZI

receberam meio salário míni

mo, auxílio-transporte e regis
tro em carteira. A indicação
das empresas integrantes é do
Ministério do Trabalho.

.

Os jovens com interesse
em participar da nova turma

devem procurar o Senac a par
tir de 15 de janeiro. Depois, os
candidatos encaminham cur

rículos e precisam aguardar o

chamado das contratantes. Rede municipal deve começar o ano letivo com cerca de 13 mil alunos

JARAGUÁ DO SUL

OS alunos que pretendem
frequentar 'o Ensino Funda
mental da rede jaraguaense de

educação em 2010 precisam
ficar atentos ap calendário.
Termina amanhã o prazo para
os estudantes garantirem uma

vaga nas instituições nas quais
estavam matriculados durante
o período letivo de 2009. Para

isso, bastaprocurar a entidade
até o fim desta semana.

Já aos que vão se inscrever
pela primeira vez em algumah

das 32 escolas do município,
os cadastros ocorrem nos dias

, .

14 e 15. Conforme o secretá
rio Silvio Celeste Bard, é ne

cessário seguir o zoneamento
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Além de realizar os rondas diários, policiais verificam se há sinais de arrombamento nos cosas cadastrados

SEGURANÇA

Ação' contra furtos
e arrombamentos
PM realizaa Sa edição da ViagemSegura
JARAGUÁ DO SUL

Começa na sexta-feira, 18,
a Operação Viagem Segura da
Polícia Militar, que se estende
até o dia 21 de fevereiro. A ini
ciativa tem o objetivo de evi
tar os furtos e arrombamentos
durante o/período em que boa

parte dos jaraguaenses costu
ma sair de férias.

Este é o quinto ano que a

PM realiza a operação. O co

mandante do 14° Batalhão da
Polícia Militar, Rogério Kum

lehn, afirma que a ação tem

mostrado resultados positi
vos desde a implantação, em
2005. De acordo com ele, no
ano passado foram cadastra
das 496 casas no programa e

apenas dois locais' apresen
taram problemas. Uma resi
dência foi furtada e a outra foi
encontrada aberta, mas nada

o

foi levado. "Para nós, esse nú
mero é considerado bastante
baixo", afirmou.

Levantamento da Polícia
Civil constatou que, no pe
ríodo em que foi realizada a

o

edição anterior da Operação
Viagem Segura, o número de
furtos à residência permane
ceu estável em relação ao res-

Operação Veraneio
Do dia 18 até 1 ° de março acontece mais uma edição da Operação

Veraneio 2009/2010. No Estado, o efetivo a ser disponibilizado será de
1,2 mil agentes de Segurança, entre militares e civis, que atuarão em

uma extensãO de 561 quilômetros de litoral. No Vale do Itapocu, que con-
-

ta com um efetivo de 257 policiais militares, serão deslocadas equipes
de 25 policiais a cada sete dias para as praias de Barra do Sul, Ervino
(São Francisco do Sul), Barra Velha e Piçarras�

tante do ano. Em dezembro
o

de 2008, foram 27 ocorrên
cias. Em janeiro e fevereiro de
2009, foram 34 registros men
sais. Em todo o ano passado, a
média de furtos em casas foi
de 34 por mês, .

As regiões onde localizam
se as casas cadastradas estão
divididas em cinco setores de

policiamento. Conforme Ku

mlehn, oito viaturas serão dis

ponibilizadas para esta ação.
"Sé tivermos uma média de
cadastramentos como a do ano

passado, é possível realizar até
quatro rondas por dia em cada .

casa", explicou. Os policiais
também verificam portões, por
tas e janelas e avisam o proprie
tário caso haja qualquer sinal

o CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA, IODE DEZEMBRO DE 2009

Homens detidos por suspeito
de aplicar g-olpe do'INSS
JARAGUÁ DO SUL

Dois homens foram detidos

pela Polícia Militar depois de'
procurarem uma mulher de
35 anos, no Bairro Ilha da Fi

gueira, e oferecerem serviços
jurídicos para que ela pudes
se receber benefícios do INSS

(Instituto Nacional do Seguro
Social) dos quais teria: direi
to. Segundo a mulher, eles se

identificaram como advoga
dos e teriam cobrado honorá
rios para agilizar o recebimen-

o

to do dinheiro.
Desconfiada o de que pu-

o

desse ser um golpe, a mulher

ligóu para. a Polícia Militar.
Dentro do carro deles - um

Palio com placas de Braço do
Norte - os policiais encontra

ram vários documentos com

a logomarca do INSS, alguns
preenchidos com o nome de

pessoas que teriam direito _ao
benefício. Eles foram libera
dos depois de prestarem es

clarecimentos, quando infor
maram que trabalhavam para

um escritório localizado na,

cidade de Braço do Norte (Sul
do Estado). Os documentos

apreendidos devem ser anali
sados pela polícia.

O presidente da subseção
da OAB (Ordem dos Advo

gados do Brasil) de Jaraguá
do Sul, Raphael Rocha Lo

pes, disse que vai acompa
nhar as investigações sobre' o
caso. Segundo ele, o estatuto

da categoria não permite que
os serviços o sejam oferecidos
dessa forma. O advogado que
assim agir pode responder a

um processo disciplinar e fi
car sujeito à perda do registro
profissional.

Lopes orienta as pessoas
a procurarem a OAB sem

pre que forem procuradas
através de carta, telefone ou

pessoalmente por advogados
ou supostos profissionais da
área. O telefone da OAB de

[araguá do Sul é (47) 3371-
2872. O atendimento é das
13h30 às 17h30.

Polícia Militar recebe radar
móvel através de convênió
JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura entregou, na ma
nhã de ontem, um radar móvel

para a Polícia Militar. O aluguel
do equipamento, que é de apro
ximadamente R$ 3,5 mil men
sais, será pago
através do con

vênio de trânsi
to firmado entre
a Prefeitura e a

Polícia Militar.'
O contrato de

aluguel prevê
que o aparelho
seja utilizado

nologia que fica defasada rapida-
o

mente e, por isso, o equipamento
'

teria' que ser: substituído por um
novo dentro de pouco tempo.
Segundo o comandante do 14°
Batalhão da Polícia Militar, Ro-

PIERO RAGAZZI gério Kumlehn,
•

a identificação.
dos veículos

I irregulares será

possível atra
vés do registro
da placa do ve

ículo.rque esta
cadastrada no

sistema utiliza
do pelos órgãos
de segurança
pública. A ex

pectativa é de que o o aparelho
comece a funcionar oficialmente
dentro de uma semana, depois
de passar pela fase de testes.

.

Dentro de dez dias, aPrefeitu
ra deve entregar para a PM outro
radar móvel, que será utilizado
para fiscalizar a velocidade dos

o

veículos. Os equipamentos eram
aguardados pela corporação há
cerca de dois anos.

de arrombamento.
Neste ano, a operação tem por nove meses

um diferencial. Para parti- .
durante as blít- Rodar vai ajudar nos blitzes

cipar, o proprietário da resi-. zes de trânsito.
dência deve preencher um O gerente de trânsito da Pre
formulário através do site da feitura, José Schmitt, explica que

. Polícia Militar de Jaraguá do o novo radar móvel não tem a

Sul (www.14bpm.com.br). função. de registrar excesso de

imprimir e entregar assinado velocidade, mas identificar os ve
no 14° Batalhão (Rua Gustavo ículos que estão com à situação
Hagedorn, 880, Bairro Nova irregular, como documentação
Brasília). Se a pessoa não tiver vencida ou registro de furto -, Se

computador, basta dirigir-se à gundo ele, a Prefeitura optou em
sede e usar um equipamento alugar o aparelho em vez de com

para se cadastrar. O formulá- prá-lo por tratar-se de uma tec
rio pode ser entregue das 8h
às 12h e das 13h às 19h. Ou
tras informações pelo telefone
(47) 3371-9911.

o DAIANE ZANGHELlNI

Requerimento de !-icença Ambiental de Operação - LAO
A empresa Menegotti Indústrias Metalúrgicas LIda. - Unidade de Produtos Fundidos - MEIÍI

FUND, comunica que requereu a Fundação de Meio. Ambiente - FATMA. Licença Ambiental de

Operação - LAO. da Fundição II. para a atividade de Fundição de Metais Ferrosos e suas Ligas
com Processo de Pintura. com instalações a Rua Palmiro Gneipel. 300 - Centro. Município de
Schroeder I SC�o
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Espia, vai? ,

Meu querido leitor. Você que não lembra mais em quem votou na última elel
ção e quer dar aquela repaginada no quadro político nas próximas eleições,
fique sabendo que existe um caminho das pedras, parq eliminar todo esse

"hníond" que não sai da mídia. O site www.democracia.com.br tem todas as

dicas que votê precisa.E até um pouquinho mais. Dá uma espiada!

PAOLA:PETIT
No sábado, nó{ondon Pu�, tem ogitodosbons. Presença do

gotíssima DJ PooloPetit, (J mesmo que "arrombou" no festa

Gr�en Beots, e mais o presença do duplo sertanejo luccs & Eu.

LEITORA FIEL
A leitora fiel de hoje é Rejane Rowe
Slomp, da Auto Escola Corupá. Ela é
outra querida que lê a coluna todos
os dias para ficar super antenado no

que acontece de melhor em nossa

região. Valeu mesmo!

BUELTERMAN
Empreendimentos

www.bueltermann.com.br

,, Vencer o si próprió é
o maior do�vitórios. "PLATAO '

DO LEITOR
"A 'meninndn' que' viaja de bicicleta
agradece, de coração, ao bigodudo
Cláudio Herbst, motorista-mar da van

de apoio, pela amizade, simpatia e

palavras otimistas ao longo das mui
tas pedaladas por este mundo afora.
O vulgo "leão Marinho", apesar do
drama familiar que enfrenta (a terrível

doença do filho), sempre é exemplo de
que a vida é o que se enxerga e não o

que ela propriamente é. Valeu amigo,
que Deus ilumine a ti e à tua família"
CLUBE DO PEDARILHO

,

FOFOCÓDROMO
Oualquer festa no final é sempre aquele
tempero... mé e coragem ... Essa semana

um conhecido profissional da saúde rou

bou um beijo na boca digno de novela. A

moça em questão, é bonitono, alto astral
e comprometida. Foi o melhor "doce" da
noite...assistido por muita qentede quei
xo caído.Só quem não viu foi o namorado
'dela. Buxixo quente que para resfriar só
tomando" um copo bem gelado do deli
cioso chope Ktinigs Bier.

DOUBLE FACE
Amanhã, mais conhecida como

sexta-feira, meus amigos e DJs
Paulico e Nenê Wolf pilotam a pi
cape da Estação do Tempo com a

festa Double Face. Eles vão fazer
uma mistura de músicas do pas
sado e do presente, movimentando
uma .verdodelrn viagem alucinan
te. Vale conferir.

NIVER
Não ousem esquecê-lo. O empre
sário e promoter Odonis Micheluzzi
é o grande aniversariante de hoje.
Por favor, liguem! Ele vai adorar
saber que foi lembrado.

A bonito Jéssico Weber e o namorado Eduardo
no bolado do Fuel no Duas Rodos

'

Cristione,
Mery, tllíene
e Fernando,
felizes do vida.
Elos passaram
no banco
avaliadora
de conclusão
de curso na

Faculdade
Cenecista de
Joinville

ONDE COMER
BEM EM
JARAGUÁ
No hotel Kayrós. Um
dos melhores pratos
executivos da reg ião.

Humberto e Ano
Wolf, no quarto-feiro,
durante o coquetel de
entrego do elegante

, Belverede Residence

NAS RODAS
• O amigão Adauto RosíÍ não vê a hora de sua

amada chegar de férias para matar a enorme

-seudede,
• A minha amiga Norma Schmidt Hard, esposa
do corretor da Imobiliári!J Jcrdim Nelson "Tim
bô" Hard é a mais nova estilista do pedaço. Ela
passou no curso técnico de produção de deslqn
de moda, pelo Instituto Federal de Santa Catari
na. Bola branca.
• Na companhia do amigo Marcelo Müller,
terça-feira, conferimos na Estação do Tempo o

tradicional rodízio de petisco da casa. Um shaw!

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES
Concretizando seu projeto de vida

'" • ,la
"

TE CONTEI!
• Hoje, o partir das 20 horas,
na loja Voilo tem coquetel de .. '

confraternização para eles e elas.
O DJ Eduardo Schwartz movimenta
o babado.

• Q bem lançado Daniel
Werninghaus Behnke, n bambambã
da Estação do Tempo, será capa da 1

revista Nossa, em fevereiro. Muitas
novidades por aí.

• O grande Bazar da Karlache
Malhas continua concorridíssimo.
Aliás, as peças são umas mais
bonitas que as outras.

• No sábado, na Moinho
'Disco, aconteée a tão esperada

, festa Sagitarianos. Evento que
contará com a presença da
banda Comandos em Ação e dos
DJs Marcelo Luiz e Igor lima, O
evento marcará o aniversário do
promoter Odonis Micheluzzi.

• O grupo de motociclista
lobos Velozes Moto Clube
de Guaramirim, que há unes
se reúnem todas os quintas
feiras, estará hoie arrecadando
brinquedos para serem doados
os crianças. carentes da nossa
região. Belo gesto!

'

i

• O jornalista da 105 FM Jailson
Angeli prepara os quitutes para
comemorar, no próximo dia 22, a
idade nova.

• A pimpolho MeUssa Amando
de lima é a aniversariante mais
festejada de hoje. Mil bitocas.

• Faça uma criança feliz neste
Natal. Não esqueça!

• "Até um relógio parado tem
razão duas vezes ao dia."
Autor: Desconhecido

• Com essa, �ui!

Conferir os delícias do
Confraria do Churrasco.
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Registro de Imóveis da comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá
do Sul/SC, torna publico pelo presente edital, ES.PÓLlO DE ALMA MANFRINI nos termos
de inventariante, o Sr. ALCIDES MANFRINI, CPF n° 154.167.129-53, CI n° 300.344-2,
brasileiro, lavrador, casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, com CÉLIA FA
CHINI MANFRINI, CPF n° 947.773.309-15, CI n° 2/C-374.359, residentes e domiciliados
na Rua 418- Valdir José Manfrini n0190, Bairro São Luiz, nesta cidade, REQUERERAM
com base no art. 213, Inciso II, da Lei n° 6.015/73, com as modificações introduzidas pela
Lei n° 10.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE AREA do imóvel consistente em um

terreno situado nesta cidade, no fundos da Rua 669-Afonso Benjamin Barbi, transcrito
sob n° 36.946, fls 81. livro n° 3-S, a ser retificado conforme planta e memorial descritivo'
arquivados neste Registro de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2° e 3° do mencio
nado dispositivo legal, FICA NOTIFICADA A CONFRONTANTE A SEGUIR NOMINADA
para, querendo, se manifestar, no prazo de 15(quinze) diasta contar da presente publi
cação) : CONFRONTANTE - ANTONIO PINHEIRO DA SILVA, CPF n° 258.553.178-38,
e DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO DA SILVA, estabelecidos na Rua1020-Adelina
Klein Ehlert n° 150, Bairro Chico de Paula, em Jaraguá do Sul-SC; se for o caso, a ma

nifestação deverá ser feita na forma de impugnação fundamentada, dirigida ao endereço
deste Registro de Imóveis (situado na Avenida Mal. Deodoro da Fonseca n.o 1683, centro,
na cidade de Jaraguá do Sul-SC, expediente das 09:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às

18:00hs), adver:lindo-se desde já que presumir-se-à a anuência dos confrontantes que
não apresentarem impugnação no prazo da notificação.
JARAGUÁ DO SUL, 27 DE NOVEMBRO DE 2009.
AOFICIALA.

EDITAL

Registro de bnóveis da Comarca
• de Jaraguá do Sul/SC

NORMA KATR LEMKE, Oficiala Substituta do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, toma público pelo
presente edital, que INGWALDO RAMTHUM, CI n° 3.522.686-
9-SSP/SP' CPF n° 483.652.388-53, aposentado, casado com

LOURDES TOPAL RAMTHUM, CI n° 4.588.993-4-SSP/SP' CPF ,

n° 086.144.858-83, do lar, brasileiros, casados pelo regime de co-
munhão universal de bens, anterior a vigência da Lei 6.515/77, .

�
residentes e domiciliados na Rua 278-Henrique Janssen n° 100, ;

Bairro Nova Brasilia, nesta cidade; eWALDEMAR RAMTHUM, CI n° 15!R-162.337,SESP/SC, CPF
p.°·055.076.859-91, aposentado, casado com ELFRIDA DRAGERRAMTHlJM, CI·n° 3.641.291-SSP/
SC, CPF n° 040.455.089-45, aposentada, brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal
de bens, anterior a vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 37-João Planincheck
n° 1.388, Bairro Nova Brasília, nesta cidade, requerem com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o RE
GISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 37-João Planinckeck, 278-Henrique [anssen
e na Servidão de Passagem S-490, Bairro Nova Brasília, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela PrefeitoraMunicipal de [araguá do Sul/SC, conforme certidão
n° 340/2009, expedida em 17.09.2009, assinando como responsável técnico, a arquiteta e urbanista
Rafaela Hass Bonatti, CREA n° 63864, ART n° 2818953-W 2. O desmembramento é de caráter resi-

. dencial, possui a área total de 7.050,92m', sendo constituído de 3(b'ês) parcelas e remanescentes.
O prazo de ímpugnaçãopor terceiros é de 15(quillZe) dias, contados da data da ultima publi

cação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante aOficiala que subscreve este,
no endereço da Serventia: Av. MarechalDeodoro da Fonseca, 1.683 - centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 2 DE DEZEMBRO DE 2009.
AOFICIAlA

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca
de [araguá do Sul/SC

NORMA KATH LEMKE, Oficiala Substituta do Regis
tro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna pu-'
blico pelo presente edital, que HEINZ BORCHARDT, CI n°
4.767.064-9-SESP-SC, CPF n° 310.531.069-04 e sua esposa
EDITE FINTA BORCHARDT, CI RG n° 386.884-2-SESP-SC,
CPF n0950.691.009-04, pedreiro e do lar, brasileiros, casados
pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei
6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Odélia Horst, Bair
JO Vila Lenzi, nesta cidade; e WALDIR QUOST, CI RG n° 15/R-765.885-SESP-SC, CPF n°
'382.145.809-78, ferroviário e sua esposa EDLA QUOST, ,CI RG n° 688.996-SSP-SC, CPF
n0023.487.319-16, balconista, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Parcial de
Bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Hercílio Luz, s/n, em
Corupá-SC, requereram com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEM
BRAMENTO, situado na Rua t tü-Augusto Borchardt, Bairro Bomplandt, perímetro urbano
de Corupá/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Corupá/SC,
conforme Certidão n° 091/2009, expedida em 15.09.2009, assinando como responsável
técnico, o engenheiro civil, Juliano Pedro Scandolara, CREA n° 51858-1, ART n° 3530893-
2. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 63.900,00m', sendo
constituído de l(uma) parcela, sistema viário e remanescente.

O prazo de ímpugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da ultima publi
cação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este,
no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC ..

JARAGUÁ DO SUL, 2 DE DEZEMBRO DE 2009.
.

A OFlClALA SUBSTITUTA

JARAGUÁ DO SUL, 7 DE DEZEMBRO DE 2009.
AOFIClALA

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala
do Registro de Imóveis da Comarca -de Jaraguá
do Sul/SC, torna publico pelo presente edital,
que INCORPORADORA BEATRIZ' LTDA, CNPJ
n° 05.604.430/0001-36, estabelecida na Rua
782-Emilia Hamburg n° 222, apartamento 301,
Sala 01; Bairro Amizade, nesta cidade, requer
com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o RE
GISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na

Rua 601 - Manoel Francisco da Costa, Bairro

João Pessoa, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão n° 385/2009, expedida em

01.10.2009, assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura José Clenio
Vargas de Oliveira, CREA n° 14266-2, ART n° 3432207-2. O desmembramento é de caráter
residencial, possui a área total de 5.405,35m', sendo constituído de 9(nove) parcelas e

remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da
data da ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. MarechalDeodoro da Fonseca,
1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC.

o CORREIO DO POVOHQUlNTA·FEIRA, IODE DEZEMBRO DE 2009

WEGS.A. TRAFO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.

Companhia aberta
Rodovia RS 20, km 6,5

Gravalai, Rio Grande do Sul
CNPJ n.? 90.286.105/0001-41

Companhia aberta.
Avenida Prefeilo Waldemar Grubba, n' 3.300

Jaraquá do Sul, Santa Catarina.
CNPJ n.? 84.429.69510001-11 ��TRAFO

FÁTO RELEVANTE
WEG S.A., ('WEG") e TRAFO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A.. ('TRAFO"), denominadas em conjunto ("Companhias"). vêm comunicar ao mercado, em continuidade ao Fato
Relevante de 30.09.2009: (i) as recomendações feitas pelos Comitês Especiais Independentes ("Comitês Independentes") constituidos na WEG e TRAFO com a finalidade nego
ciar as bases da operação visando a incorporação pela WEG das ações de emissão da TRAFO, de fitularidade dos acionistas não controladores, na forma do artigo 252 da LSA,
("Incorporação de Ações") em atendimento ao Parecer de Orientação CVM nO 35. de 01.09.2008, e (ii) as deliberações tomadas pelos respectivos Conselhos de Administração de
WEG e TRAFO. conforme segue: 1. Comitês Independentes. A partir do dia 30.09.2009, tiveram inicio as negociações dos membros dos Comitês Independentes de WEG e TRA
FO, devidamente assessorados por, respectivamente, PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda., abaixo qualificada, e, Deloitte Touche Tohmatsu Consultores
Ltda., sociedade com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Dumas. 1981, inscrita no CNPJIMF sob o nO 02.189.924/0ooHl3. As negociações culminaram em

08.12.2009, com as seguintes conclusões e recomendações, por unanimidade: (i) O critério a ser utilizado para fundamentar a relação de substituição é o valor econômico, com base
no laudo de avaliação; (ii) A relação de substituição das ações é de 4,05 (quatro inteiros e cinco centésimos) ações ordinárias ou preferenciais de emissão da TAAFO para cada 1
(uma) ação ordinária de emissão. da WEG; relação de substituição considerada eqüitativa para os acionistas das Companhias, tendo em vista que: a) o capital social da WEG é re

presentado .exclusivamente por ações ordinárias, conforme estabelecido no regulamento do Novo Mereado da BMF&BOVESPA; e, b) o valor econômico é a metodologia que melhor
define o preço justo das ações das Companhias; (iii)Os termos e condições da Incorporação deAções de emissão da TRAFO pelaWEG, são justos e adequados, e sua implantação
é recomendada; 2. Conselhos de Administraçãô. Os respectivos membros dos Conselhos de Administração da WEG e TAAFO, depois de tomar ciência dos debates, conclusões
e recomendações havidos entre os membros dos Comitês Independentes, propuseram acatar as recomendações dos Comitês Independentes quanto à relação de substituição de

ações acima mencionada. Decidiram os respectivos Conselhos de Administração aprovar a proposta para Incorporação de Ações, com os termos e condições constantes no "Pro
tocolo e Justificação de Incorporação deAções da TRAFO Equipamentos Elétricos SA pela WEG SA" ("Protocolo e Justificação"), cujos pontos principais são desaitos.a seguir.
a. Incorporação deAções. Trata-se dá incorporação de todas as ações da TRAFO, excetuando-se as ações detidas indiretamente pelaWEG. por intermédio de sua controlada WEG
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida Prefeito Waldemar Grubba, nO 3.300. l' andar, cidade de Jaragua do Sul. Estado
de Santa Catarina, . insaita no CNPJ sob n' 07.175.725/000j -60 ('WEL"), totalizando a incorporação de 13.277.113 (treze milhões, duzentase setenta e sete inil, cento e treze) ações
de emissão da TRAFO, transformando-a, dessa forma, em subsidiaria integral da WEG, nos termos do artigo 252 da Lei nO 6.404/76 ("LSA"), nos termos e condições da operação
constantes do Protocolo e Justificação. b. Datas-base. A Incorporação de Ações utilizara demonstrações financeiras com data-base de 30.09.2009 ("Data-base") e será efetivada,
após deliberação em Assembléia Geral Extraordinaria, no dia 28.12.2009 ("Data-Incorporação"). c. Justificação. A operação justifica-se, a) por motivos empresariais. por permitir (i)
convergir os recersos disponíveis, (ii)"'alcançar melhores ganhos de sinergia e (iii) simplificar a estrutura atual, com a consequente redução de custos financeiros, operacionais e

administrativos, bem como (iv) tornar a WEG a única companhia, dentre as companhias sob seu controle, com ações listadas em bolsa de valores, conferido a elas maior-liquidez, e,
b.) por motivos fiscais, em beneficio de todos os acionistas das Companhias, por permitir (i) o aproveitamento, nos termos da legislação tributária, de ágio existente desde a aquisição
das ações da TRAFO, na ordem de aproximadamente R$ 78 (setenta e oito) milhões. d. Relação de substituição. A Incorporação deAções resultara na atribuição aos acionistas não
controladores da TRAFO de uma ação ordinária de emissão da WEG para cada 4,05 (quatro inteiros e cinco centésimos) ações preferenciais ou ordinárias de emissão da TAAFO,
conforme definido pelos Conselhos deAdministração das Companhias. e. Critério utilizado. A relação de substituição foi definida com base no critério de valor econômico do patrimônio
das Companhias, baseado em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, com data base de 30.09.2009. Referido critério foi considerado'equitativo para os acionistas
das Companhias, tendo em vista: (i) o capital social da WEG ser representado exclusivamente por ações ordinárias, conforme estabelecido no regulamento do Novo Mercado da
BMF&BOVESPA; e, (ii) ser o valor econômico a metodologia que melhor define o preço justo das ações das Companhias, bem como pelos demais termos e condições previstos no
Protocolo e Justificação. f. Direito conferido às ações. Os acionistas detentores de ações ordinárias ou preferenciais da TRAFO receberão ações ordinárias da WEG com as vantagens
e direitos políticos e patrimoniais informados no quadro comparativo abaixo:

Antes da Incorporação de Ações Após a Inc.êrporação de Ações
Ações Ordinárías 'TRF03" AçõesPreferenciaís 'TRF04"

a. direito a um voto nas Assembléias <Se- a. prioridade no pagamento de dividendos minimos, não cumulativos,
de 8% sobre o capital nominal próprio dessas ações, a ser rateado
entre elas em função do número existente, ou de 10% maior deque
for atribuído às ações ordinárias, prevalecendo o limite maior.

Ações Ordinárias "WEGE3"
a. direito a um voto nas Assembléias Gerais; b. 25% (vinte e

cinco por cento) no minimo, do lucro liquido ajustado na forma
da Lei, como distribuição de dividendos elou juros sobre capital
próprio. na forma da Lei n' 9.249/95, imputados aos dividendos;

rais: b, direito dereceber um dividençlo obri
gatório de, no mínimo, 25% sobre o lucro

líquido anual ajustado na forma da lei.

g. Aumento de capital. A Incorporação de Ações resultará no Incremento ao patrimônio da WEG, mediante a conferência de todas as ações dos acionistas não controladores da
TAAFO, avaliadas pelo critério de valor econômico, aplicando-se o valor médio entre os valores mínimos e máximos apurados em laudo de avaliação elaborado por empresa espe
cializada, com aata base de 30.09.2009, ou seja, R$ 4.31 (quatro reais e trinta e um centavos) por ação. Dessa forma o incremento total corresponderá ao valor de R$ 57.224.357,03
(cinquenta e sete milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e três centavos), sendo R$ 12.293.623,15 (doze milhões, duzentos e noventa e três mil,
seiscentos e vinte e tr� reais e quinze centavos) destinado a aumento do capital social e R$ 44.930.733,88 (quarenta e quatro milhões, novecentos e trinta mil, setecentos e trinta e

três reais e oitenta e oito centavos), a Reserva de subscrição com ágio. h. As frações de ações, resultantes da relação de substituição, serão complementadas pela entrega de ações
já emitidas pela WEG, de propriedade do seu acionista controladorWEG Participações e Serviços S.A. i. Variações Patrimoniais. Todas as variações patrimoniais ocorridas na WEG,
entre a Data-base (30.09.2009) e a Data-Incorporação (28.12.2009), serão nela contabilizadas: e. todas variações patrimoniais ocorridas na TRAFO. entre a Data-base (30.09.2009)
e a Data-Incorporação (28.12.2009), serão nela contabilizadas e reconhecidas pelaWEG por meio de equivalência patrimonial. j. Direito de Retirada. A Incorporação deAções enseja
a possibilidade de exercício do direito de recessopelos acionistas dissidentes da deliberação, tanto da WEG, quanto da TRAFO, com base nos fundamentos legais pertinentes, que
poderá ser exercido, pelo prazo de 30 dias, contado a partir da data de publicação da ata da assembléia geral extraordinária que aprovar o protocolo e Justificação. k. Relação de

.
substituição a preços de mercado. Para fins do artigo 264 da LSA, foi apurado que a relaçâo de substituição entre as ações a serem incorporadas e as ações que serão emitidas em
favor dos acionistas não controladores da TRAFO, avaliadas a preços de mercado, seria de 2,16 (dois inteiros e dezesseis décimos) ações ordinárias ou preferenciais da TRAFO para
cada 1 (uma) ação ordinária da WEG, confonne laudo de avaliação elaborado por empresa especializada. I. Considerando que a relação de substituição apurada pelo critério de
Patrimônio Líquido a Preços de Meréado (conforme o Laudo de Avaliação Price) mostrou-se mais vantajoso para os acionistas não controladores, que a Relação de Substituição
apurada pelo critério escolhido pelas Companhias, os acionistas dissidentes poderão optar entre o (i) o valor de reembolso nos termos do artigo 45 da LSA, ou seja, o valor de patri
mônio liquido das ações. conforme balanço levantado em 31.12.2008. a R$ 3,53 (três reais e cinquenta e três centavos) por ação para a WEG, e. R$ 1,44 (um real e quarenta e

quatro centavos) para a TRAFO, e (ii) valor do patrimônio liquido das ações a preços de mercado. conforme Laudo de Avaliação Price, corresponde a R$ 5,39 (cinco reais e trjnta e
nove centavos) por ação no caso da WEG; e, R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) no caso da TRAFO. m. Composiçâo pós-operação. Ao final da Incorporação de Ações, a WEG
passará a deter, diretamente e indiretamente as 43.377.993 (quarenta e três milhões, trezentas e setenta e sete mil, novecentas e noventa e três) ações representativas da totalidade
do capital social daTRAFO, transformando-a em uma subsidiaria integral daWEG. O capital social da WEG passara de R$1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais),
representado por 617.626.729 (seiscentas e dezessete milhões, seiscentas e vinte e seis mil, setecentas e vinte e nove) ações ordinárias escriturais nominativas, sem valor nominal,
todas com direito a voto, para R$ 1.812.293.623,15 (um bilhão, oitocentos e doze milhões, duzentos e noventa e três mil, seiscentos e vinte e três reais e quinze centavos), represen
tado por 620.905.029 (seiscentas e vinte milhões, novecentas e cinco mil e vinte e nove) ações ordinárias escriturais nominativas, sem valor nominal, todas com direito a voto. n. A
Incorporação de Ações não necessita ser submetida às autoridades reguladoras ou de defesa da Concorrência brasileiras e estrangeiras. 3. Operações subsequentes. Alinhada às
justificativas da Incorporação de Ações, e tendo em vista que ela por si só não é plenamente capaz de satisfazê-Ias, ato contínuo à Incorporação de Ações, serão realizadas duas
operações, na ordem abaixo: 3.1. Será promovido pelaWEG aumento de capital na sua controladaWEL, no exato valor do incremento patrimonial ocorrido na WEG em decorrência
da Incorporação de Ações, o qual será subscrito pela WEG e integralizado com as ações de emissão da TRAFO, dos acionistas não controladores, incorporadas nos termos do
Protocolo e Justificação (item 2), passando a TRAFO ter como única acionista a WEL; e, 3.2. AWEL, na condição de única acionista da TAAFO, incorporará a totalidade do acervo
líquido da TAAFO, sucedendoem tados os direitos e obrigações da mesma, extinguindo-a e concretizando a combinação dos negócios rlncorpbração), conforme proposta da Dire
toria da TRAFO, apreciada e aprovada, nesta data, pelo Conselho deAdministração da mesma, nos termos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporação da TRAFÇl pela
WEL ("Protocolo e Jus)ificação de Incorporação"), conforme seguem: a. Datas-base. A Incorporação utilizara demonstrações financeiras com data-base de 30.09.2009 e será efetiva
da no dia 30.12.2009. b. De acordo com laudo de avaliação, com base no critério contábil, elaborado por empresa especializada, o valor total do acervo líquido da TRAFO, a ser in
corporado pela WEL, é de R$ 76.165.252,77 (setenta e seis milhões, cento e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), sendo que não
existem passivos elou contingências passivas não contabilizadas, no conhecimento das Companhias, a serem absorvidas pelaWEL em decorrência da Incorporação. c. Relação de
substituição. Tendo em vista que a WEL será titular da totalidade das ações representativas do capital-social da TRAFO, o capital social da WEL não será aumentado, não havendo
necessidade de qualquer emissão de ações e, em conseqüência, do estabelecimento de relação de substituição de ações, visto que os valores do patrimônio líquido da TAAFO já
estarão integralmente refletidos no patrimônio líquido daWEL, em decorrência da aplicação do métado de equivalência patrimonial, bem como toma-se desnecessário o levantamen
to de avaliação preços de mereado, nos termos do artigo 264 da LSA, coníorme precedentes da Comissão de Valores Mobiliários. d. Direitos conferidos às ações. As vantagens polí
ticas e patrimoniais e demais direitos dos acionistas titulares de ações de emissão da WEL não sofrerão nenhuma modificação em decorrência da Incorporação. e. Sucessão. AWEL
assumira todos os direitos e obrigações da TRAFO, de toda ordem. inclusive trabalhistas (Artigos 10 e448 da CLT). previdenciários (Lei 8.212/91) e tributários (Artigo 132 do Código
Tributário Nacional) atueis, e futuros que possam vir a ocorrer. 4. Adicionalmente, para ambas as operações de Incorporação de Ações e Incorporação, informa-se: a. Custos da .

operação. Estima-se que as operações terão o custo de aproximadamente R$ 1,5 milhão (um milhão e quinhentos mil reais), envolvendo as despesas com publicações, auditores,
avaliadores, advogados e demais profissionais técnicos a serem contratados para assessoria 'na operação. b, Data para a Troca dos Códigos de Negociação. As ações de emissão
da TRAFO continuarão a ser regularmente negociadas até o encerramento do pregão do dia útil seguinte ao dia de término do prazo para o exercicio do direito de recesso mencio
nado no 2, "k", mediante prévio aviso aos acionistas. c. Empresas especializadas. Foram contratadas, ad referendum da Assembléia Geral das Companhias, a Érnst & Young Audito
res Independentes S/S, sociedade simples, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 1,.6° andar, São Paulo, Sp, inscrita no CNPJIMF sob o nO
61.366.936/0001-25; e, Pricewaterl\ouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda., sociedade com sede na Avenida Francisco Matarazzo, n' 1.400, Torre Torino, São Paulo, SP,
inscrita no CNPJ/MF sob o nO 05.487.514/0001-37; para avaliação dos patrimônios das Companhias, as quais declararam às Companhias que: (i) não possuem interesse, direto ou

indireto, em qualquer das Companhias ou na Incorporação deAções; (ii) inexistem situações que possam ser consideradas como conflito ou comunhão de interesses, atual ou poten
cial, entre qualquerdelas e as Companhias, a WEL, sociedade controlada daWEG e acionista controladora da TAAFO, e aWEG Participações e Serviços, acionista controladora de
WEG; e (iii)WEG Participações e Serviços eWEL, bem como os administradores das Companhias não direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram qualquerato que tenha ou

possa ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de infurmações, bem como de dorumentos relevantes para as conclusões das empresas especializadas. d. Docu
mentos à Disposição dos Acionistas: Todos os documentos que tenham sido utilizados no planejamento, avaliação, promoção e execução da Incorporação de Ações, o Protocolo e

Justificação, os balanços patrimoniais das Companhias, os laudos de avaliações, as atas de reunião dos Conselhos deAdministração das Companhias, a manifestação do Conselho
Fiscal da WEG e dos Comitês Independentes, e a minuta do estatuto social da WEG. serão. nesta data. encaminhadas à Comissão de Valores Mobiliarias e BM&FBOVESPA e esta
rão oisponíveis: (i) na sede daWÊG na cidade de Jaraquá do Sul- SC, naAvenida PrefeitoWaldemarGrubba, nO 3.300. Centro, CEP 89256-900. das 08:00 as 17:00 horas, nos dias
úteis; (ii) no site da WEG: www.weg.net;(iii)nasededaTRAFOnacidadedeGravatai-RS.naRodoviaRS20.km6.5. das 08:00hs as 17:oohs horas, de segunda a sexta feira; (iv)
no site da TRAFO: www.trafo.com.br. e, (v) nos sites da Comissão de Valores Mobiliarias e BM&FBOVESPA. 5. Assembléias Gerais'Extraordinárias. Por fim, as Compa
nhias infonnam que, conforme deliberações dos seus respectivos Conselhos de Administração, serão convocadasAssembléias Gerais Extraordinárias a fim de deliberar acerea das
operações tratadas no presente Fato Relevante. a serem realizadas nos dias 28.12.2009 e 30.12.2009, conforme Editais-de Convocações publicados nesta data.
Jaragua do Sul- SC 1 Gravatai - RS 1 09 de dezembro de 2009
Alidor Lueders • Diretor de Relação com Investidores·WEG SA LuizAlberto Oppermann - Diretor de Relação com Investidores ·1RAFO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOSSA

PUBLIQUE AQUI!

21-06-1919
o jornal O CORREIO DO POVO atende preceitos da lei 289/SA

por enquadrar-se como jornal diário de grande circulaçôo local e regional.
Balanços, atas, editais, demais publicações legais.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Segredos
Ela sentiu ciúme. Não, não que

ria que ele percebesse o sentimento
borbulhando em seu olhar. Desviou
a face, viu o chão sujo, contemplou
à céu escuro, depositou sua atenção
no barulho dos carros lá fora. Aqui
dentro, a voz estava trêmula. Silên
cio. Pronto.

Ele não percebeu. Na verdade,
suspeitou. Não, que ideia mais ma

luca essa. Achou que tal emoção não
combinava com ela. Tão segura era ao

ponto de nada comentar, de incenti
var brincadeiras, de sorrir com ironia
nos lábios. Seria surreal se sentisse
ciúme.

Ela não queria sentir. Tinha medo.
Ele teria um percurso todo a percor
rer sem quaisquer obstáculos à fren
te e a invadiria. Talvez já houvesse a

invadido e não percebeu. É. Mas, não
poderia explicar. Não agora. _

Ele se entristeceu. Não costuma
va ser assim tão emudecida. Vai ver
não lhe agradava a companhia. Sen
tiu medo. Permitira que ela se apro
ximasse. Procurou por suas mãos
incansavelmente até as encontrar em
meio ao nada, implorando pelo toque
dos dedos.

Ela desuniu as mãos aos poucos.
Primeiro a ponta dos dedos, depois'
as palmas. Não queria que �le se sen

tisse sufocado por sua presença. Po
dia ter cansado. Imaginou não ser a

companhia mais prazerosa naquele
momento. Melhor deixá-lo ir embo
ra; livre para não voltar. Estava sem

graça. Sentia ciúme. Sentia rai�a de
si mesma por isso. Sentia demais,
enfim.

Ele a sentia distante. Parecia per
dida em seu universo imaginário.
Talvez estivesse arrependida. Talvez
não quisesse estar ali, envolta em seu

abraço. Como saber? Não pergunta
ria, tinha receio da resposta.

Ela sonhava em saber por que ele
a acompanhava. No entanto, não faria
nenhuma menção à dúvida que a em

balava naquela noite de céu estrela
do. Tinha temores inquietando-a. E se

a retorno fosse diferente do esperado?
Não suportaria.

-

Ele sugeriu a despedida. Não que
ria tomar o tempo dela, apesar. de de-,
sejar a presença.

Ela aceitou a partida, mesmo an

siando por mais alguns minutos per
dida entre seus braços.

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES-----�---

CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithoupt 1
• lua Novo (leg) (14h, 16h30, 19h, 21 h30 - sei, sob,
dom, seg, ter. quo, qul)

• Cine Breilhoupt 2
• Atividade Paranormal (leg)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20-
sex, sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Breithoupt 3
• 2012 (leg) (15h, 18h, 21 h - sex, sob, dom, seg, ter.
quo, qui)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• Planeta 51 (Oub) (14h, 15h45, 17h30-
sex, sob, dom, seg, ter, quo, qui)
• Novidades no Amor (leg) (19hI5, 21h15-
sex, sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• CineCidode 2
.• 2012 (leg) (15h, 18h, 21 h -

sex, sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Mueller 1
• tua Novo (leg) (14h20, 16h50, 19h20, 21 h45 - sex,

snh, dom, seg, ter, quo, qui)

li Cine Mueller 2
• 2012 (leg)(15h, 18h20, 21 h20 - sex, sob, dom, seg,
ter, quo, qui)

• Ci ne Mueller 3
• Atividade Paranormal (14h, 16h, 18h, 20h, 22h
sex, sob, dom, seg, ter, quo, qui)

BLUMENAU
• Cine Neumorkt 1
·lua Novo (leg)(14hl0, 16hl0, 19h20, 21h50-
sex, sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Neumorkt 2
• lua Novo (Oub) (13h50, 16h20, 19h20, 21 h50 - sex,
sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Neumartk 3
-

• O Besouro (Nocional) (15h, 16h20, 19h, 21 MO -

sex, sob, dom, seg, t_er, quo, qui)

• Cine Neumorkt 4
• Atividade Paranormal (leg) (14h, 16h, 18h, 20b,
22b - sex, sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Neumarkt 5
• 2012 (leg) (15h30, 18b30, 2lh50 -

sex, sob, dom, s_eg, ter, quo, qui)
• Os Fontosmas de Scrooge (Oub)
(13h40 - sex, sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine' Neumorkt 6
• 2012 (Oub) (15h20, 18h20, 21 h20 -.
sei, sob, dom, seg, ter, quo, qui)
• Planeta 51 (Oub) (13h30-
sex sob, dom, s6g, ter, quo, qui)

LIVRO'

Por uma Sociologia
Pública

Teses polêmicas do
pensamento social
Michael Burawoy e Ruy Braga dis

correm o respeito de uma sociedade civil
acossado pelos mercados e pelo Estado,
convidando o leitor o conhecer os onze

polêmicos teses de �urawoy sobre o se
ciologio público. O resultado é o abertu
ra para novos possibilidades e uma visão
brasileiro dos contribuições inovadoras
do autor norte-americano.

OVO

o lado ácido dos
jogos nmereses
Uma selvagem e hilário batalho dos

sexós. Abby é uma produtora e espera de- .

mais dos homens. Mike, seu astro de TV,
sobe que-os homens só pensam em uma

coisa. Decidido o provar suo tese, Abby
inicio um romance novo e promissor -

mos os resultados são inesperados.

A Verdade Nua e Crua
ThfI Ug/y Trorh

NOVELAS

CAMA DE GATO
Alcino fala com Mari que Débora está sendo seguida
e elo fico nervoso. Sofia e Umonge entregam seus go-

.

baritos para Irmõ Andréia. Tais e Genoveva preparam
o lanche para conhecer a mõe de Sólon. Sólon fala
com dono Zico e explico o que elo deverá fazer para
fingir que é sua mõe. Sólon apresento dona Zico como
sua mõe e Taís fico encontado. Ernestino aviso que
Verônico recebeu um telefonemo ovisondo que o Aro
mas foi invadido e o empresário soi correrido. Rose e

Gustavo entram e conseguem o OVO.

CARAS E BOCAS-
OS acionistas pressionam Jacques a cobrir os prejui
zos. Mercedes paga para sua amigo enfermeira nõo
lhe entregar à polícia. Fabiano pede que UIi finja
ser sua namorada para provocor ciúmes em Ivonete.
Bionca aconselho o bisovô o procurar um advogado
e Vicente se oferece para defendê-lo. UIi alerta De
nis de que ele preciSO se preporor poro o disputo �o .

tutela de Xico. Renan tento se aproximar de Vanesso.
Judith ameaça contar que Frederico comprou as ter
ras da Conti com o dinheiro do empresa.

VIVER A VIDA
Rafaelo diz o Oora que quer ser adotada por Garcia
para ter um pai conhecido. Bruno fico preocupado 00

sober que sua mõe está montando a cova lo. Grozie
lo, o terapeuta ocupacional que cuidará de Luciano,
começa a tirar os medidos para adaptá-Ia o codeira
de rodos. Heleno fico feliz por nõo ter brigado com

Tereza. Ingrid descobre que Leandro voltou o apostar
em corrido de cova los. Corú sugere que Gustavo faça
um convite inusitado o Betina para que elo desisto de
ir jantar no coso de Molu.

PODER PARALELO
Pavõo revela a Fernanda que Tony armou o encontro.

Tony éonfesso a Fernando que sente muita falto dela •

e diz que nõo pode aceitar o socrifício que ela está
·fazendo. A poiícia invade o bunker. Césor revelo a

Renato que descobriu que existe uma investigação
sigiloso que envolve a clínico e a Oro. Helena: tráfico
internacional de medicomentos.loilo pede para Pau-
lo esconder Kholid uma ou duas noites. Paulo se nego
a ajudo� Khalid aparece, loilo soco a'arma e impede
que Paulo faça qualquer coiso.

BELA A FEIA
Adriano e Verônico jantam juntos. Ele conta para
Verônico que Belo e Rodrigo estõo tendo um coso,
mos elo diz que o noivo sempre nego. Adriano conta
o Cíntia que Belo.folsificou os documentos para que
o agência atraísse clientes importantes. Adriano nõo
perde a chance de se insinuar para Cíntia. Verônico
age falsomente e diz estar triste com o rompimento
entre Rodrigo e Ricordo, que está codo vez mais apai
xonado. Luddy e Juliano chegam imundos em caso e

Samontho suspeita que elas tenham aprontado algo.

(O resumo dos capítulos é de responsobilidade dos
emissoras).
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, Trabalho à vista
para Nathalia Dili
A atriz já tem um novo convite poro
trabalhar no W Depois de interpretar
o protagonista Santinho no novelo
Paraíso, Notholio contou à revisto "O
Fuxico" que pode esta r- no próximo
novelo dos seis, de Elizobeth Jhin,
intitulado "Além do Vida". "Recebi
convite para participar do novelo, mos
nfio tem nodo fechado. Nfio vou folar
sobre isso, porque não séi 00 certo se

vai acontecer", declarou.

Mais um contrato
entre Tom e Katie
Segundo o último ediçfio do revisto
americano "OK!", o ator Tom Cruise e o

atriz Kotie Holmes têm um novo contra
to matrimonial. A publicoçfio assegura
que teve acesso 00 documento, e revelo
que o ator teria proposto à Kotie um

acordo de US$ 75 milhões para que
elo engravidasse do segundo filho do
casal. Fontes revelaram à revisto que
Tom e Kotie. "se ornam muito"; apesar
dos brigas frequentes.

Gisele Bündchen dá
à luz um menino
De acordo com o site do revisto
"People", nasceu o bebê do top mede!
brasileira Gisele Bündchen, 29 anos, e
do jogador de futebol americano Tom
Brady, 29. Os detalhes do nascimento
e o nome do criança nfio foram divul-

.

godos. Segundo fontes do publicnçõe,
o criança seria um menino. Apenas
Tom tinha conhecimento do sexo do

_criança, o mfie preferiu descobrir
apenas no nascimento.

SUDOKU

�fofura
é a Sarah, que
está comple
tando cinco

aninhas. O clic
é da leitora.
Patricia
Leal. I

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

repetir números em cada .linha e cada coluna. Também
. nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epogri

SOLUÇÃO
,

Sol e temperatura em elevoçfio, com chance
de pancadas isolódos de chuva com trovoados
entre o tarde e noite. NOVA NASCENTE

� Fases da lua

CHEIA MINGUANTE

2/12 . -v- 9/12

.. Jaraguá do Sul e Região
24/12

DOMINGO

MíN: 16°C
MÁX: 26°C
Sol

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 23°C
Chuvoso

HOJE

MíN: 20°C
MÁX: 28°C

Sol

SEXTA

MíN: 20°C
MÁX: 25°C
Chuvoso

r,

'II! ARlES

4,�I' (20/3 a 20/4)

r� I' Escol�a pessoas
.\. 1. experientes se

tiver que trabalhar
em equipe e tenha cuidado com

disputas no emprego. Afaste o

medo e ouse mais na paquera.
Nada fará você se intimidar
hoje, vá em frente naquilo que
quer e busca para sua vida.

)(
GÊMEOS .

.

(21/5 a 20/06)
Dedique-se a uma

atividade que
traga mais alegria'

e prazer ao seu cotidiano. Nos
assuntos do coràção, é melhor
intensificar os contatos com seu

par. Hoje, a troca de informações
será de suma importância para

.

você mostrar a verdade.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Hoje você se

sentirá menos va
loriiado. Apesar da

sua instabilidade profissional,
terá sucesso em atividades com

as quais se identifique. A dois,
a paixão deve prevalecer. Uma
intimidade maior pode surgir
entre você e alguém qu.e admira.

#
LIBRA, .

(23/9 a 22/10)
Esta fase requer
maior amadure
cimento e alguns

conflitos não estão descartados.
A dois, o entrosamento afetivo
será invejável. Controle mais
o seu pensamento.e as suas

emoções e�stará colocando em

ordem o seu próprio destino.

SAGITÁRIO

(r
�.. (22/11 a 21/12)

Procur.!l ouvir o pa
recer de pessoas
mais experientes

e seja mais seletivo em relação
aos amigos. Apesar da instabili
dade nas finanças, poderá fazer
muito sucesso no campo afetivo.
Tudo que não se resolve, persiste
até ser resolvido.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Tudo indica que
terá que ralar um

pouco mais do que
de costume, mas o retorno
financeiro será compensador.
Boa noite para aprofundar
seus vínculos de afeto. Haja
com sabedoria e suavidade ao

tomar decisões importantes.

�"
CÂNCER

.f_.........J (21/6 a 21/7)
;���� Atividades que

- : - ; possam ser feitas
no lar contám com

ótimas vibrações, mas pode
haver um conflito entre os seus

anseios e as cobranças sociais.
Objetivos em comum fortálece
rão a vida amorosa. Acredite
em seu poder de conversar.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Organize as
finanças e faça
alguns cortes no
seu orçamento.

Tarde pi'omissom 1_10S negócios.
No romance, você poderá ter uma
grande vitória. Leve em conside
mção seu sexto sentido ao tomar
decisões. Procure relaxar.

.

.

CAPRICÓRNIO
:-M (22/12 a 20/1)

� O trabalho de re-
tina vai absorver
grande parte do

seu tempo. Não tenté buscar
atalhos, pois terá que ralar um
pouco mais hoje. Sua vida afeti
va requer mais sigilo e discrição.
Depen�e só de você tornar a sua

vida mais interessante.

rrr
VIRGEM
(23/8 a 2219)
Cuidado com des
perdícios, considere
a possibilidade de

fazer cortes em seu orçamento.
Momentos de forte erotismo e

intimidade poderãomarcar a
vida amorosa. Livre-se de todas
de apreensões e dúvidas que
existam dentro de você.

o CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

10/12
Adolar Konell
Afonso Berns
Aguida Stahlke
Alayde S. Mahfud
Carlos M. Nueburger

- Danielle Stahlke
Edailco O. Pascoguetti
Eduardo L. Picolli
Elaide Rodrigues
Gilson L. Satler
Gleize Pereira
Heloisa Jann
Ivete Cardoso
Joao Vitor P.da Silva
JosieJi P. Travassos -

Kailane C. Kops�h
Kethlin Strutz
Laércio Wisendonck
Leandro Wendramim
Ledo C. da Silva
Márcia Campregher
Marciel G. Frnnzner
Mareio A. Bortolini
Maria L. Rithard
Marlene Wischral
Marlise B. Stinghen
Neri Moresco
Renilda Resner
Sergio Leithold
Silvana Laube Rech
Valdir Riedel
Vielocino A. da Cruz
Viga"do R. lapela _

Walmir Wescphal
WandeJ Bartel
WilmarMar.quardt

DIVIRTA-SE

Tentação light
No Jardim do Éden, Eva nfio queria
comer o moçfi e o serpente já nfio sabia
o que fazer para convenéê-Io:
- Como e. você será como os anjos!
- Nfio! - respondeu Eva.
- Você será conhecedora de todo bem e

todo mal!
- Nfio! - o mulher continuava resistindo .

- Você será como Deus! - insistiu.
- Nãol
Até que, finalmente, o serpente enten
deu qual era o problema: .

- Pode comer, querido! Eu juro que nfio

engordo!

DWi.....
AQUÁRIO

ti.!!A (21/1 a 18/2)

'Não deixe que o

.

� ,) desânimo.tome�
conta de você,

vencendo as dificuldades é que
. se conhece o prÓprio valor. Ótimo
astral nas amizades. Nos assun
tos do coração, o clima é bom e

de forte união. Tudo começa com

os pensamentos positivos.
.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
•• Otimo momento
�� para você se des-

fazer do que não é
mais útil. A tarde será marcada
por uma grande vitória profissio
nal ou afetiva. Demonstre o que
sente e perceba como aquilo
que til incomoda é quase sem

pre um pedido de atenção.
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Ouinta-feiro, 10 de dezembro
• Pagonejo london Pub

local: london Pub
Início às 22 horas I Contato: 47 3055 0065 ou 8448 21'22
Acesso: RS 10,00 masculillo e RS 5.00 feminino - primeiro lote

,
.

• Riska Faca Tour, apresentando dupla João Victor 8; lennon
local: Estação doTempo
Início da (Is 22 homs I Cantata: 47 33164822
Acesso: RS 5,00 feminino e RSl 0,00 masculino - cobrados a partir dos 21h

Sexto-feiro, 11 de dezembro
• Sexta Rock com banda Os Chefes

local: london Pub
Início às22 horas I çontoto: 47 30'55 0065 ou 8448 2122
Acesso: RS 15,00 feminino e RS 20,00 masculino - primeiro lote

• Hits de época com OJs Paulico e NeneWolf •

local: Estação do Tempo
Início às 23 horas , Contato: 4733764822
Acessos: RS 6,00 feminino e R.S 12,00 masculino - cobrados a partir das 21 h

• Top 20 Guests - balado fuel Eventos! Projeto Hands Up, percussionista
Guita Serta mais OJ Ser Suschle ! OJs Eduardo Moretti e Erik Jansen !
Mllgic Sax com Anderson Stelzner
local: Choperia Snloon, Shopping Sreithaupt
Início às 23 horas , COiltato: 8433 0083
Acesso: RS 10,00 feminino e R$15,00 masculino - primeiro lote '

• OJs Renée Mussi e Guilherme Konnin
local: Coràmba's, em Indoial
Início àsn fioras , Contato: carambas.com,br
Acessos:'valores nõo divulgados

Sábado, 12 de dezembro
• ladies First! Performers e cosa exclusivo paro elas eié OOh/ Sertanejo universitário

'com dupla lucas & Eu! DJ Adrian P.
local: london Pub
Inlcioàs23 horas

1"

Contato: 47 3055 0065 ou 8448 2122
, Acesso: RS1 0,00 feminino e R$15,00 masculino

• Festa dosSagitarionos!Banda Comandos em Ação / OJsMarcelo luiz e Igar lima
local: Moinho Disco
Início às 23 horas , Contato: 47 9973 3866
Acesso: R$10,00 - primeiro lote.

• 2Beot Music Festivol! Hip Hop Floor tom MCs Gi Son.elli, Grillo, Héron
lave e Cláudio Gambaroni (tive Vocais)! No Garden, DH Alex Silva, Ruan
Suiço, projeto Perfect Stranger (Israel), Daniel Greppe e VJOoniel Paz
local: SananaJoe, em Ubotuba
Início às23 horas I ConJato: banonajo�;com.br
Acesso: RS 10 feminino e RS 20,00masculino c primeiro lote

Domingo, 13 de dezembro
• Show de sertanejo universitário com dupla Oany &Rafa

local: london Pub
Iníi:io às20 horas I Contato:A7 3055 0065 ou 8448 2122
Acessos: RS 5,00 feminino e R$l 0,00masculino

contato@poracaso.com
.

/'

VARIEDADES---------
LEITURA

Dois lençementes
agitam a .literatura
Autores narram amor e aventura de viagens

Dezembro será marcado pelo
lançamento de dois livros em [a
raguá do Sul. No sábado, dia 12,
acontece o lançamento da coletâ
nea de poesias "Em algum lugar sei
que vou te encontrar", de Márcio

. Heise Giovanela. O evento será às
10 horas na Livraria Grafipel. E no

próximo dia 16, a partir das ui ho
ras, o gaúcho radicado há mais de
30 anos na cidade, Liandro Piske,

'

lança "Três vezes Uruguai", na Bi
blioteca Pública Rui Barbosa,

.

O poeta Márcio Heise Giovane
la, conhecido por Dilim pelos ve

lhos amigos, nasceu em [araguá do
Sul no ano de 1981, Aos 16 anos,
devido a um mergulho em águas
rasas, uma fratura na coluna cer

vical causou lesão medular dei
xando-o tetraplégico (apenas com
movimentos parciais dos braços e

dos punhos), Porém, mesmo com Márcio Heise Giovanela expressa sentimentos em poesias rimadiiS·
todas as dificuldades graduou
se Tecnólogo Mecânico em: 2006

pelaFaculdade Senai e especia
lista em Marketing e Vendas em

2008 pelo ICPG (Instituto Catari
nense de Pós-Graduação), A ex

pressão dos sentimentos em rimas
foi o primeiro passo para a realiza
ção do livro que·será lançado.

Já omúsico, ator e agora escritor
Liandro Piske é natural de Pedro
Osório, no Rio Grande do Sul. Mo-

. tociclista há mais de 15 anos, ele
narra nas 208 páginas do livro as

aventuras de três viagens de moto
pelo Uruguai. "Muitos viajam de
moto, rnas poucos escrevem sobre
as viagens. Fazer este livro foi a

concretização de um sonho, e um

complemento ao currículo. Uma
maneira de eternizar as experiên
cias vividas e passá-las adiante"
afirma o autor, Liandro Piske apresenta registros das aventur-as no Uruguai

I
-

I

Teatro sobre Dom
Pedro·em Pomerode

A Delta Produção e o Portal Pomerode.net promovem .

hoje o espetáculo Dom Pedro I: Do maneiro que você
nunca viu. A peço é encenado pelo ator John Voz, que
atuou nos mlnlssérles JK e 4mazônia. A apresentuçãe
acontece às 19 horas, no Teatro Municipal dePomérode.
Ruo Hermann Weege. Os ingressos custam RS 20, idosos
e estudantes pagam meio entrado. Outros informações
pelo telefone (47) 3384-7224.

.

Pr_incesas no palco
do Centro da Sear

Espetáculo que encerra os atividades 'do Escola de Danço
do Scar acontece hoje às 20 horas. Os alunos dos vários mo

dalidades apresentam "O convite de Jasmlne", com cenários e

coreografia assinado pelo professor Egberto Saurini, coorde
nador do escola e diretor do produção. Estarão no palco 110
participantes dos turmas de balé clássico, acrobacia aéreo e de
solo, jaz e danço do ventre. Os ingressos custam RS 10 é RS 5 e
podem ser comprados no secretario do Centro Cultural do Scar.
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"BOM,EUNÃO
ACHE! NADA,
MASOMEU

COMPANHEIRO

ALI ACHOU

UMA

CORRENTINHA,
ACHO QUE
ÉDEOURO",

JOSIMAR, RESPONDENDO AO
'

REPÓRTER QUE PERGUNTOtJ O QUE
ELE TINHA ACHADO DO JOGO.

Unha deFundo

Julimar Pivatto
julimar@ocorreiodopovo.com.br

Cada vezmais líder Estadual.
Samuel Lopes segue cada vez mais batendo

recordes individuais. Pelo 30° mês consecutivo,
ele confirmou a liderança no ranking brasileiro de
carabina deitado. E o melhor: atingiu a pontuação
máxima (2.380 pontos), o que é inédito na histó
ria da modalidade no país. O ranking computa os

quatromelhores resultados dos últimos dezmeses.
E os quatro atingidos por Lopes são de 595, que é
o recorde nacional. Chegar no topo é muito difícil.
Mas se manter lá é mais complicado. Parabéns ao
Samuca. Que ele consiga ir para Londres.

Falando em tiro, os jaraguaenses
.

encerraram o ano com o vice-campe
onato estadual no carabina deitado e

o terceiro lugar no ar comprimido. No
individual, Lopes conquistou o nono

título, (sétimo consecutivo) no deitado.
Namesmamodalidade, mas na catego
ria B, CláudioThiesen ficou em terceiro.
O ano pode ser comemorado, já que o
"carro-chefe" era a disputa do Iasc, onde
ergueram o troféu pela terceira vez. .

DOIS TOQUES
RALI. O vereador Adernar
Possamai também se diverte
nas pistas. Ele terminou em

4° lugar na Copa Catarínense
de [eep Raid, disputando na

categoria Cidade.
.

***

KICK BOXING· Ângela Stinghen e
- Maurício de Souza viajam hoje
para disputar o Sul-Americano
de Kick Boxing, que. acontece
no Paraguai.

CÉSAR JUNKES

Destaque
o jovem Pica-Pau, uma das revela

ções da Malwee no ano e um dos mais

elogiados por Falcão, deixou o Brasil para
jogar no futsal do Catar. E vem se desta
cando por lá, marcando muitos gols. Na
época da saída, a proposta também veio

para Cabreúva, mas apenas um deles foi.
Pica-Pau é um jogador habilidoso, sedu
zido pelos "petrodólares" Fica mais longe
da seleção, mas como atleta tem carreira

curta, às vezes é bompensar no futuro.:

***

SCCUP· Quartas-de-final da SC

Cup. Em Jaraguá tem Vitória
x Atlético-PR e Corinthians
x Coritiba, às 15h e às 17h.
Outros jogos em Floripa,

***

SUL-BRASILEIRO. O atleta da
Elian Têxtil, Cláudio Santos,
terminou em quinto lugar no
Sul-Brasileiro de Atletismo
entre empresas.

REUNIÃO

pela competiçãp são Atlético
de Ibirama, Brusque, Metro"

.

politano e Imbituba.
Sobre a renovação com

alguns jogadores que já esta
vam e funcionários da Falcão

Sports - empresa que auxi
liava "o time e se desligou no

final desse ano - vai depen
der do andar das negociações.
"Se alguém que trabalhou ano

passado ficar, será uma nego
ciação nova, a Falcão Sports se

desligou totalmente do clube

para 2.010", declarou Ildo.

JARAGUÁ DO SUL mas isso ainda não é certo.

Vargas não quis informar uma
data para a contratação de jo
gadores, mas segundo ele, isso
deve acontecer assim que o di
nheiro entrar.

-

Deixando o lado finan
ceiro um pouco de lado, a

diretoria tenta negociar a

permanência de Pingo e da
comissão técnica. Ele esteve
ontem em Jaraguá e reiterou

que tem muito interesse em
.

permanecer no clube. "Esse
é o melhor momento para
continuar, mesmo porque
roemos o osso e agora vem

a parte boa. Não chegamos a

'fechar, só conversamos sobre
a intenção de cada lado", re
velou Pingo, emendando que
para ele o título do Juventus
será ficar na Primeira Divi
são e brigar por urna vaga na

Série B. Os clubes que lutam

A diretoria do Juventus
_ se reuniu na tarde de ontem

com a comissão técnica do
time para acertar os pontei
ros no João Marcatto. Pouca
coisa ficou definida. Mas o

que foi discutido no encon

tro serviu para, ao menos,
dar urna direção ao clube.
Isso porque antes de resolver

qualquer situação a direto
ria juventina precisa saber

quanto terá em caixa.
De acordo com o presiden

te Ildo Vargas, são dez empre
sas que estão sendo sondadas

pelo time. Até agora o que fi
cou confirmado é que o Posto
Mime está muito perto de re

novar o apoio. Por causa desse
tempo para fechar com patro
cinadores a pré-temporada do
Juventus foi adiada para co

meçar no dia 26 de dezembro,

GENIELLI RODRICUES

Dirigentes
conversaram sobre
os rumos do Tricolor
no Divisão Principal
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Natação traz 44 medalhas do Estadua'l
Equipe jaraguaense conquistou 26 ouros, 11 pratas e sete hro�es em Palhoça

De
todos os títulos

que Emílio Rosá

rio, 59 anos, con

quistou ao longo da car

reira o mais estimado por
ele foram as amizades do

tempo do Baependi, Foi

por causa delas que Emí
lio veio para o time Azur

ra, aqui estabeleceu famí
lia e preservou as boas e

velhas companhias. No
ano de 1970, ele, Tati e

Zigomar eram soldados
do batalhão de Joinville.
Dada baixa, em 1971, os

dois companheiros convi
daram o joinvilense para
atuar no Baependi. A par
tir daí, Emílio se tornou

jaraguaense por coração e

guaramirense por opção.

o ponta-esquerda habilidoso e

de chute forte teve passagem por
XV de Novembro de Piracicaba,
São Bento de Sorocaba, Atlético
de Ibirama, Internacional de La

ges, Esportivo de Bento Gonçalves
e Iuventus, Mas para ele, a experi
ência nesses clubes não se compa-

. ra à que teve no Baependi. E isso
não tem nada a 'Ver com salário, es
trutura ou algo parecido. Segundo
ele, a convivência no time Azurra
foi inexplicável.

"Que nem aquela turma do

Baependi talvez só se eu pudes
se voltar a ser criança. Eu joguei
em times bons, mas aquele era

JARAGUÁ DO SUL

A equipe de natação jara
guaense, Ajinc/Urbano/FME, .

esteve em Palhoça no fim de
semana, onde participou do
Campeonato Catarinense de

Categorias. Os jaraguaenses
surpreenderam e faturaram
três troféus, 44 medalhas (26
-de ouro, 11 de prata e sete de
bronze) e bateram cinco re-

cardes. A competição contou
.

com mais de 350 nadadores
de 26 equipes.

Henrique Fructuozo depois
de voltar do Canadá conquis
tou cinco medalhas de ouro e

bateu dois recordes. Ele subiu

fera. Nunca estive em um grupo
que tinha tantos bons goleiro na

minha vida", relembra Emílio,
que ficou no Baependi até 1977.

O ex-jogador também morou

boa parte do temponoHotel Cen
tral, com a maioria do elenco. Lá
ele fez ainda mais amigos que o

ajudaram em momentos de apu
ros. Emílio relata uma dessas his
tórias. "[ogamos contra o-Olímpi
co de Blumenau aqui, eu dei um
drible no lateral do time deles, a
bola passou por cima demim eu

virei o corpo e coloquei de volta
no meio das oanetas do adversá
rio. Ele veio e me deu uma bor
doada no meio e cai. Quando eu

levantei vi o Zigomar com o pé
em cima do peito dele e o Tati
com o pé na cara do jogador di
zendo 'respeita o Baependi, aqui
nâo'", contou aos risos.

Assim como a maioria dos

jogadores, Emílio conciliava os

treinos com o trabalho. Ele pas
sou pelas empresas Menegotti
Máquinas, Weg, Marcatto, Jara
guá Fabril e Samae. Hoje, além
de curtir a vida de aposentado, o
ex-jogador também é atuante no

cenário político de Guaramirim.

<' Em pé: Rocha, Mário,
Renato, lati, Rubõo,

Zigomar, Joel, Kaskõo,
Raul Rodrigues e Pirulito.

Agachados: Alceu, Serginho,
Bugrinho, Arno Vale, Zé
Otávio, Emílio e Jaime

. no lugar mais alto do pódio
nos 1.S00m livre, 2I:OOm me

dley, 200m borboleta, 400m

livre e 200m medley. Outro

destaque masculino foi Feli

pe Mathias, que venceu nos

200m peito, 100m costas,
200m medley, 100m peito e

200m costas.

No feminino Helena Gs
chwendtner teve o melhor
índice técnico na categoria
juvenil 1 (15 anos). Ela se

consolidou como a melhor
atleta dentre de sua catego
ria. Helena conquistou ouro

nos 200m livre, 100m costas,
100m livre e 200m medley.

Emílio
. mostra com

orgulho os

títulos que
conquistou
ao longo da
.carrelre.

ARQUIVO PESSOAL

Amanda Guimarães também
trouxe várias medalhas de

.

ouro para casa, sendo elas
nos 200m peito, 800m livre,
200m borboleta e 100m pei
to. A competição encerrou

o calendário da modalidade
em piscina e agora os nada
dores se preparam para as

provas em mar aberto que
acontecem no verão.'

1
Grupo teve

desempenho acima i

da média, com 26 .

ouros, 11 pratos
e sete bronzes
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FORA DE CAMPO
ATLÉTICO-GO • FICA FLAMENGO • VONTADE

•
O volante Pituca, que ajudou o Atléti-

•
O volante Willians, um dos des-

co:GO no acesso il Série A, disse que toques do time no campeonato,
pretende ficar neílme. Apesar de ter admitiu vontade de ficar no Fla-
admitido a sondagem de outros clu-

mengo. Ele ainda não recebeu
bes Pituca quer qisputar a Primeira propostos oficiais, mos diz que se
Divisão do Brasileirão. sente feliz no Gávea.

� •
. ATLÉTlCO-MG • REFORÇO

�
FLUMINENSE· DESTAQUE

Wanderley Luxemburgo mal chegou Mesmo desconhecido no Argentino,
00 Galo e já anunciou seus prete- o meio Conca encheu os jornais 10-
ridos. O primeiro reforço do clube "

cais de manchetes sobre o seu nome.
para o temporada 2010 é o lateral' � Tudo porque foi escolhido o craque
esquerdo Leandro, o quem comandou do galera na'votação feito com inter-
nos tempos de Cruzeiro e Palmeiras. nautas e comandado pelo CBE

ATLÉTICO-PR· DISPENSAS GOIÁS· DESCONVERSANDO
Já são 11 os dispensados no Furacão. Os laterais do Goiás, Vitor e Júlio Cé-
O goleiro Vinícius, os zagueiros Car- ser desconversam quando o assunto
Ião e Ronaldo, o volante Wellington, é o interesse de Corinthians, São
o armador Choco e os atacantes Ra- Paulo e Cruzeiro. Ambos dizem quefael Moura e Geílson foram os últi- ainda não tem futuro definido. Júlio
mos o receberam o notícia. César deve voltar para o Raposo.

(jV
AVAí • CHEGANDO GRÊMIO· LATERAL
Três jogadores trocaram o Paraná Depois do chegado de Silos, o Grêmio
Clube pelo AvaL O goleiro Zé Carlos; agora busca reforços paro o campo. A
o zagueiro Gabriel e o meio Davi já ..

diretoria Tricolor tento a contrataçãodevem disputar o Estadual. Sobre do lateral-direito Nei, que estava no
o treinador, o indefinição continua. Atlético-PR. O atacante Perea pode.

Jorginho continua sendo o preferido. entrar no negociação.
BARUERI • VETERANO GUARANI • ANÚNCIO

t:f
O meio Marcos Assunção finalmen- De volto il Série A, o Bugre começate fechou com o Barueri. Depois de o anunciar reforços para chegar com
quase um ano apenas treinando no tudo em 2010. O primeiro deles é o
clube, o jogador acertou contrato. A lateral-esquerdo Fabinho, que estava
diretoria também confirmou o reno- no Paraná Clube. O contrato dele vai•

vação com o goleiro Márcio. até o fim do ano que vem.

'I
BOTAFOGO • ATACANTE INTERNACION_AL • BEM PERTO
O primeiro reforço anunciado pelo

e
Jorge Fossali, ex-técnico do LDU,

diretoria do Botafogo é para o ata- está bem próximo de ccertar com o
que. Desconhecido do grande pú- Internacional. Hoje haverá mais uma
blico, Léo Guerreiro, que estava no reunião, em Montevidéu, poro bater
Botafogo-DF chego com contrato de o martelo. O treinador tem proposto.
empréstimo de cinco meses: também do seleção equatoriano.
CEARÁ· RENOVAÇÃO PALMEIRAS· PENA LEVE
Seis titulares já renovaram os respec- Obina e Maurício foram julgados on-tivos contratos para 2010. O zagueiro tem no STJD, por couso do brigo no
Fabricio, o lateral' Boiadeiro, os vo- Estádio Olímpico. O atacante pegoulentes Joãe Marcos, Heleno e Michel

apenas dois jogos e o zagueiro, três.
e o atacante Wellington Amorim per- Ambos poderiam pegar até 540 dias
manecem no Vovô. de gancho.

CORINTHIANS • DA ESPANHA

�
SANTOS· MUDANDO DE IDEIA

De olho na libertadores, o diretoria Com o saida do técnico Wanderleydo Corinthians avisou que está ten- Luxemburgo, o lateral-esquerdo lén
tandá trazer o zagueiro Henrique, resolveu mudar de ideia. Ele, queex-Palmeiras. Revelado pelo Coritiba, havia cogitado deixar o Vila por con-
o jogador atualmente defende o Ra- to de seus desentendimentos com o
cing Santander do Espanha. treinador, agora diz que quer ficar.

CORITIBA • PLANEJADA SÃO PAULO· RENOVAÇÃOO delegado do. Cope de Curitiba,

V
O atacante Washington confirmou

•
Miguel Stadler, desconfia que o ação o renovação-de contrato cóm o São
dos vândalos foi planejada. Segundo Paulo por mais um ano. O jogadorele, informações apontam que o tu- preferiu não falar de valores, mas na
multo tinha sido planejado na roda- primeira negociação, ele não aceitou
da anterior, quando a torcida viajou a redução de salários;
para Belo Horizonte.

CRUZEIRO • SEM RETORNO
VASCO· REJEiÇÃO

•
O presidente Roberto Dinamite tem

Dois jogadores da Raposa, empres- um preferido para o lugar de Dori-
todo para outras equipes, não devem vai Júnior. Mas ex-zagueiro Antônio
voltar em 2010. A diretoria abriu Corlos já encontra rejeição de grandemão do atacante Rômulo, que está parte da torcida. Em um slte de re-
no Coriliba, e do meia Leandro 00- lacionamento, torcedores o acusam
mingues, uíuelmente no Vitória. de racista.

�
FIGUEIRENSE • EUROPA

fi
VITÓRIA • COMISSÃO

, Sondado pelo Vasco, o atacante Ro- O Vitória anunciou ontem a comissão
fael Coelho está mesmo mais perto técni�a _para a próximo temporada.do futebol europeu. Ele adiou o ne- Ricardo Silvo, que chegou a ser in-
gociação com os cariocas depois de terino por três vezes neste ano, foi
uma proposto de um clube que ele efetivado no cargo de treinador. O
preferiu não revelar o nome. eliretor ele futehol seró Mouro Golvfio.

o CORREIO DO POVO rnQUINTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2009

WEGS,A,

Companhia Aberta11113n
CNPJ n' 84 429695/0001-11===.:::I NIRE 42.300,012.203

_'. .

EDITAL DE CONVOCAÇAO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
Convidamos aos acionistas a comparecer à Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada às 14
horas do diá 28 de dezembro de 2009, na sede social da Companhia, na Avenida Prefeito Waldemar
Grubba, 3.300, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Ex
ame, discussão e aprovação da proposta de incorporação pela Companhia da totalidade das ações or
dinárias e preferenciais emitidas pela TRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS SA ("Trafo"), á exceção
daquelas detidas indiretamente pela própria Companhia ("Incorporação de Ações"), nos termos e con

dições constantes no "Protocolo e Justificação", datado de 09.12.2009, acompanhado dos documentos
pertinentes; 2. Ratificação da nomeação e contratação das empresas para a elaboração dos laudos de

avaliação necessários à Incorporação de Ações, das empresas especializadas: (a) Pricewaterhouse
Coopers Corporate Finance & Recovery Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n' 05.487.514/0001·37; e
(b) Ernest & Young Auditores Independentes S/S., inscrita no CNPJ/MF sob o n' 61.366.936/0001·25;
3. Exame, discussão e aprovação dos referidos laudos de avaliação e da relação de substituição das

ações de emissão da Trafo por ações de emissão da Companhia; 4. Deliberar sobre o aumento do
capital social da Companhia a ser realizado com as ações incorporadas, nos termos e condições do
"Protocolo e Justificação", com a conséquente alteração do Artigo. 5' do 'Estatuto Social da Companhia;
5. Autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à implantação e

formalização da Incorporação de Ações. Poderão participar das Assembléias, ora convocadas, todos
acionistas da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que referidas
ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo
serviço de ações escriturais dá Companhia, Banco Bradesco SA, consoante dispõe o artigo 126 da
Lei n.? 6.404/76. Os acionistas deverão encaminhar à sede da Companhia, aos cuidados do Sr. Luis
Fernando Moran de Oliveira, Gerente de Relações com Investidores, os documentos abaixo relaciona
dos, preferenciaJmente até as 14hOO do dia 17 de dezembro de 2009: a. Documento de identidade, ou
o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante, conforme o caso: b. Comprov
ante expedido pela instituição escrituradora nos últimos 5 (cinco) dias, ou, relativamente aos acionistas

participantes da custódia fungivel de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação
acionária, emitido pelo órgão competente. A proposta do Conselho de Administração, bem como o

Protocolo, o laudo e demais documentos aqui mencionados estão à disposição dos acionistas no web
site da Companhia (www.weg.neUri). Cópia desse material também estará disponivel nos websites da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da Bolsa de Valores de São Paulo (www.bovespa.
corn.br), a partir desta data. Os acionistas que desejarem consultar e examinar os documentos na sede
da Companhia deverão agendar data e horário de visita com o departamento de Relações com Investi
dores (telefones (47) 3276-6973). Jaraguá do Sul (SC), 09 de dezembro de 2009

DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração

rebeucratodo Município e Comarca de Jara9uá do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabeljã e Oficiala D�i9nada

Avenida Marechal Deodoro da Fonsec.a nO 1589,
Telefone: 1471 3173·1390 H, de Func. 09:00h às 18:00h

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Ç5TADO DE SANTA CATARINA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DE SAN'L\ CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Iaraguã do Sul- MargotAdelia Grubba Lehmann, Tabeliã eOficiala

Designada - AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca n' 1589 - Telefone: 147) 3273-2390
Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legall3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser

,
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de ais) pessoais) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s)
ou domiciJiada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGI.

Protocolo: 130645 Sacado: ELlSETE DA SILVA CPF: 030,262549-67.
. Cedente: BVFINANCEIRA S/A CNPI: OLl49.953/000�

Número doTítulo: 131020649 Espécie: INDICAÇÃO
Apresentante: NOll\RlALCAPTACAO DE SERVICOS lIDA DataVencimento: 18/12/2008 Valor: 1.208,42
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$ 25,16, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 130807 Sacado: JEFERSON ANDREI DA SILVA COSTA CPF: 951.999.180-87
Cedente: ARY ELIAS FERREIRA CPF: 317.082.189-04
Número do Título: 855580 Espécie: Cheque .

Apresentante: ARY ELIAS FERREIRA DataVencimento: 16/11/2006 Valor: 500,00
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 23,04, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 130624 Sacado: LEDALSUPRIMENTOS lIDAME CNPI: 05.937.955/000
Cedente: W3 INDUSTRlA METALURGICA lIDA CNPI: 8Ll14.803/0oo

. Número doTítulo: 1 0000021 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 19/11/2009 Valor: 157,85
Liquidação após a intimação: R$ 10;00, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 130627 Sacado: LEDAL SUPRIMENTOS lIDA· ME CNPI: 05.,937,955/000
Cedente:W3INDUSTRlAMETALURGICALTDA CNPI:81.114,803/0oo
Número doTítulo: 2 0000001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 19/11/2009 Valor: 207,28
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 130625 Sácado: LEDA:L SUPRIMENTOS ITDA-ME CNPJ: 05.937.955/000
Cedente:W3INDUSTRlAMETALURGICALTDA CNPJ: 8LlI4.803/000
NÚmero do Título: 1 0000021 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA Datavencimento: 19111/2009 Valor: 419,60
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução:"R$13,19, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 130707 Sacado: MARIAAPARECIDA FA DA SILVA . CPF: 840.569.919·87
Cedente: GFKA TEXTlL ITDA ME CNPI: 10.212,211/000
Número do Título: 1 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ S.A. DataVencimento: 18/11/2009 Valor: 715,00
Liquidação após a intimação: R$IO,OO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 130400 Sacado: MARISTELA MOREIRA CPF: 399.484,639-00
Cedente: MARCOS FERNANDO GEZUINO . CPF: 003.649.669-39
Número do Título: 850033-9 Espécie: Cheque
Apresentante: MARCOS FERNANDO GEZUINO DataVencimento: 26/10/2009 Valor: 240,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 16,00, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00
----------�----------------------------------------------------------------------------_._----------------------------------------------

Protocolo: 130844 Sacado: PRISMA ELETRICAETERRAPLANAGEM LTDA CNP): 73,340.72]/000
Cedente: BANCO PINE S/A CNPI: 62.144.175/000
Número doTítulo: 00172001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BllAJ)ESCO DataVencimento: 26/11/2009 Valor: 2.088,92
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 130783 Sacado: SARDANHA REPRESENTACOES COMERCIAL lID CNPI: 81.586.950/000
Cedente: FRlGORlFlCO RIOSULENSE SA

.

CNPI: 85.782.878/000
Número doTítulo: 05796101 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA Datavencimento: 12/10/2009 Valor: 77,00
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

Protocolo: 130639 Sacado: SOLANGEWOlTER CPF: 051.242.869-70
Cedente: BVFlNANCEIRA S/A CNPI: OLl49.953/000
Número doTítulo: 131017304 Espécie: INDlCACAO
Apresentante: NOTARIAL CAPfACAO DE SERVICOS LTDA DataVencimento: 03/07/2008 Valor: 5.130,94
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ J0,00

Protocolo: 130444 Sacado: VALDEMIRAITINA ERDMANN CPF: 649,415.079-91
Cedente: RM COMERCIO E SERVICOS AUTO ELETRlCOS LT CNP): 06,153,403/000
Número do Título: 4123004 Espécie: INDICACAO
Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL

.

DataVencimento: 20/11/2009 Valor: 261,25
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 37,83, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$IO,OO

MargotAdelia Grubba Lehmann,Tabeliã eOficialaDesignada
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Cabelos dizem, quase tudo
Conheça 'O melhor forma de lavar o cabelo em casa

Cabelosconferem beleza a qualquer
visual. [;)énada adianta uma rnaquíagern
bem feita se os cabelos estiverem

maltratados, sem brüho ou com a

coloração vencida. A escolha do corte, da

cor e do penteado mostram a personali
dade de cada pessoa. O cabelo é cheio de

significados geralmente associados aos

conceitos, de ousadia, juventude,
liberdade, sedução e poder.

Quando se lava os cabelos em casa,

geralmente isso é feito com pressa e sem

muito critério. Óe modo automático,
passa-se o xampu, esfrega-se, enxágua e

lá vem o condicionador, novamente

enxágue e pronto. Será?

Veja algumas dicas de como lavar os

fios corretamente. O, xampu deve ser

passado com suavidade, sem esfregar o
couro cabeludo com as unhas. Com a

ponta dos' dedos, massagear fazendo

movimentos circulares a fim de limpar e
�,

ativar a circulação sanguínea.
A água fria fécha as escamas dos'

fios, mantendo-os uniformes e

garantindo o brilho. Como a grande
maioria lava os cabelos em casa,

tomar banho frio pode não ser nada

agradável, então o jeito é diminuir o

máximo possível a temperatura do

chuveiro, pelo menos na hora de lavar

a cabeça.
Os xampus antirresfduos devem ser

usá'dos a cada quatro ou cinco lavagens.
É indicado para os cabelos expostos à

poluição e, como o próprio nome já diz,
ele remove dos fios o acumulo de cremes

deixando-os livres para absorver as

substâncias ativas dos cremes e condici

onadores.

Se você não abre mão 'de lavar a

cabeça todos os dias, prefira os xampus
.

para uso diário, ou os neutros, mesmo

se os fios tiveram passado por proces-

sos químicos.
Aplique o condicio

nador do meio do

cabelo para as pontas,

separando os cabelos

em mechas e massage
ando, com movimentos ,
de cima para baixo,
alisando os fios. Espere
alguns minutos para dar tempo
de o. produto agir e enxágue,
passando os dedos entre os fios a

fim de desembaraçá-los.
Na hora de secar o cabelo, não

esfregue a toalha e não faça
turbante, pois isso danifica

rá os fios. Pressione a

toalha com as mãos
- paratiraroexcessode
água, isso vai

facilitar na hora de

usa r o secador.

É comum

enrolar uma
toalha na

cabeça, no
. entanto, esta
prática não é

aconselhada pelos
especialistas no

I

assunto

anut nçõo é sinônimo de saúde
Você lavou o seu carro e mesmo acumula no sistema de ar condiciona- fundamental não esquecer a limpeza

assim sente um cheiro estranho? O

problema pode estar em um acessório

que se torna indispensável para muita

gente nestes dias quentes do final de

ano. A falta de manutenção do aparelho
.

de ar condicionado pode provocar

problemas. E o maior deles não é o

cheiro. Se não estiver limpo, o sistema

pode causa raté doenças respi ratórías.
A principal ca�sa está na procria

ção de ácaros e a poeira. Tudo se

Ar condicionado mal cuidado pode
tràzer problemas. respiratórios

do e prejudica a saúde. A necessida

de de colocar a manutenção em dia é

confirmada pelo médico pneumolo- .

gista, Mauro, Sérgio Kreibich. Ele

lembra que os filtros inadequados ou
sem a limpeza indicada propiciam a

inalação não só de ácaros; mas

também de fung�s e bactérias. "Com
isso, a pessoa pode sofrer com

alguma contaminação, alergias e até

uma infecção respiratória. Por isso é

-

Sua saúde está
em os os planos

dosfiltros e dos dutos de condução a

cada estação do ano", reforça.
A maioria das pessoas faz a

limpeza do ar condicionado

somente no verão, quando o uso é

mais frequehte. Um erro grave, '

-

segundo o médico. "Quem sofre

com rinites e alergias pode sentir os
efeitos. ainda mais nos meses mais

-

secos do ano, mesmo sem ligar a

refrigeração", avisa.

'UniDo aúde
www.uniaosaude.corn.br

.Jaraquá do Sul 47 3274.7700

I
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A�enas dois filtros
solares' passam em teste
Entidade faz teste e reprova marcas; empresas questionam métodos do teste

Cinco das dez principais marcas .de

protetor solar em loção vendidas no País não
são resistentes à radiação, segundo pesquisa
da Associação Braslleira de Defesa do
Consumidor. Os produtos, entre eles Nivea e

Sundown, perdem até 50% do FPS quando
expostos a uma hora de sol.

Na avaliação global, oito marcas das dez
analisadas foram reprovadas por também
não resistir à água ou não bloquear raios UVA,
ligados ao envelhecimento da pele. Apenas os
protetores L'Oréal Solar Expertise e o Cenoura
& Bronze foram aprovados.

A avaliação global dos produtos é uma

média das notas em cada um dos quesitos. O
FPS é responsável por
bloquear os raios UVB,
que são mais fortes
entre 10 horas e 16

horas, período não
recomendado para
exposição prolongada
ao sol. São os

principais
responsáveis por
câncer de pele,
queimaduras e

vermelhidâo.
As marcas Avon,

L� Roche�osay,
Nlvea, Banana Boat e
Sun down foram reprovadas. Alguns
produtos, como o da Nívea, perderam 50%
do seu FPS. Todos os protetores analisados
são de fator 30. Após uma hora de uso, eles'
caíam para FPS 15.

Resposta das empresas
As oito marcas de protetor solar avaliadas

pela Pro-Teste discor-daram do resultado da

pesquisa e informaram que seus produtos

foram su bmetidos a testes científicos,
aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de

Vigilância Sanitária), Todas as empresas
afirmaram que não tinham-conhecimento do
estudo,

.

A L'Oreal Brasil, que representa a La

Roche-Posay disse que desconhece qual "a
instituição que realizou os testes" e os

critérios utilizado naanéllse, A Nivea Brasil,
fabricante do Nivea Sun Loção Solar
Protetora, disse que, como não teve acesso ao
estudo, "não pode avaliar detalhes sobre a

metodologia e resultado do mesmo",
A assessoria de imprensa da Johnson &

Johnson, que representa a marca Sundown,
divulgou que
"estranha os

métodos utilizados",
Valdir Oliveira,

gerente de vendas
da Arcom S/A,
importadora oficial
do Banana Boat

Bloqueador Solar

Ultra, afirmou que
neste ano a empresa
não comprou a linha
analisada. A

Mantecorp,
fabricante do Episol
Loção Oil Free e do

Coppertone, informou. que seus produtos
seguem padrões de qualidade nacionais e

internacionais e seguem a legislação
brasileira. A Avon, da produto Avon ,Sun,
divulgou que a Anvisa não obriga "mencionar
na rotulagem a indicação do fator de proteção
uvA'. A Natura afirmou que a análise da Pro
Teste <difere da adotada pela Natura na

avaliação da proteção UVA e que
tecnicamente não é possível compará-los.

BICOU!

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal

-
- Manicure ePedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E n? 186
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f ':FáRMUlA [)o PADRE" É. CONHECIDj\ N� REGIÃOJ
POR REDUZIR O APETITE' E MANTER A FORMU(;A!

.

CITRUSAURANTIUM �

ACELERADORDO NJSTABOllSMOI!!
Met.apolismo lento e rn� digestâp

i ameéilçam o resultado de qualquer dieta. O
Citrus aurantíurn, obtido da laranja
amarga, agita o ritmo do seu organismo.
Estudos clínicos mostram que componen
tes

..

dR Citrus. aur�ntium 'aceleram o

metabolismo, pr0n}ovendo um maior

gasto de calorias e, c()nseqüentemente, a
! queima. de estoques de gordura. Isso

porque o 0ítrus aurantium/age ligando-se.
a receptores encontrados no' tecido

gorduroso, ativando o metabolismo e él
queima de gordura, sem interferir no

sistema cardiovascular.

CARALLUMA FIMBRIATA'

INIBIDOR DOAPETITEI!!
Você só se contenta com porções
gigantes? Não consegue deixar de
beliscar? A Caralluma fimbriata corta a

fome exagerada e a vontade de beliscar o
,

dia todo.

A Caralluma fimbriata é uma planta
extraída de um cactobastante encontrado
na África, índia, Arábia, E_uropa.
Compostos extraídos desse cacto

interferem na sensação de saciedade -

populações nativas consomem a planta'
até hoje para enganélr a fome em IOr;1gas
Jornadas de caça, suprimindo o àpetite,

'

Essas substâncias simulam a ação do

sua dieta fica magrinha e seu organ.ismovai
buscar energia nos estoques de gordura,
normatrnentelnstalaõa na ointura.

ÇASEOLAMINA
INIBIDORADAABSORÇÃODASGORDtlRAS!!�

caseoíermca é extraída de uma planfa
chamada Cassia nornarne. Atua como

auxiliar no emagrecimento, pois é um,
inibid6.r maturai da enzima.lípase (responsá-

-

vel pela digestão e absorção das gorduras'
contidas nos alimentos). Além disso,
apresenta flavonóides que ajudam a reduzir
a pressão arterial e o colesterol sanguíneo,

.QUEBRA PEDRA

DIURÉTICO, HIPOGLICEMIANTE!!!
A Quebra pedra é extraída da planta
Phyllanthus niruri. Atua como diurético,
hepatcprotetora e hipoglicemiante (seques- "

tra a glicose no sangue) ajudando no

controle da glicemia

�A FARMÁCIA EKIUBRIO VOCÊ ENCONRA
ESTA c: OUTFlAS OPÇÕES DE FÓRMULAS
QUE AUXILIAM NO EMAGRECIMEt>jTO!
Faça-nos uma visita e consUlte nessas

farmacêuticas!

Fone: 3371-829873371-6087

Tratamentos completos para sua qualidade auditiva EKILíBRIO �
Farmácia de ManipUlação�

Venda de aparelhos auditivos
. Assistência técnica
Confecção de moldes e tampões
Montagem de aparelhos auditivos

Medicilmelltos em

Maniputaç.io d� fúrmu!as médicas

fitotNápicos e

Cusméticos mallillUl.';\íJosê�ifRi)ÁI)Dm\'o JAHABUA
www.caj.com.br

Rua João Picolli, 110 - Cl'ntro

Tel. 3371-8298(47) 3372-2364
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China, câmbio e Vigotski: uma ameaça presente
Lourival Karsten, colunista do O Correio do Povo, foimuito

feliz quando abordou o tema 'uma ameaça cada vez mais pre
sente', dizendo que 'á câmbio está expondo novamente que é

mais barato importar da China do que produzir aqui, que na

região existem muitas indústrias que estão recorrendo às im

portações para abastecer o mercado brasileiro e com isso es

tão passando gradativamente da condição de indústrias para
de comerciantes', a exemplo de milhares de comerciantes, eu

. acrescentaria.
Em suma, estamos importando mão-de-obra e mandando

a nossa as favas. Há outro agravante, nós estamos apenas na

fase experimental das importações de produtos chineses: A
meu ver, quando L.S.Vigostski (A Formação Social da Mente,
2009), diz que 'o propósito de qualquer experimento, como
convencionalmente é apresentado, é determinar as condições
que controlam o comportamento', tais importações de forma

experimental, ocasionadas pela oportunidade do poder de

compra do Real, poderá sedimentar este comportamento, forta
lecido aindamais pela possibilidade de ganhos extraordinários
pela diferença dos custos dos produtos internos pelos externos,
notadamente chineses. Logo, uma metodologia, ou seja, uma
importação metódica e contínua poderá derivar desses objeti
vos, pois afirma Vigotski: 'as hipóteses experimentais prevêem
aspectos do estimulo ou da tarefa que determinarão aspectos
particulares das respostas; dessa forma, o experimentador pro
cura manter o máximo de controle sobre os estimulas, as fare
fas e as respostas, com o objetivo de testar sua previsão'.

Se existem estimulas para o experimento, como baixo cus- na, coreana, etc. Eles riam enquanto descobriam, e eu, abso
to dos produtos chineses mais um câmbio favorável, obtendo lutamente lamentava. Uma aluna me perguntou se a bolsa
como resposta do experimento, um alto ganho oumesmo ama" Puma então era falsificada? Elti disse que não, pois foi apenas
nutenção de seu negócio, de produtor para comerciante, sua produzida na China.
tendência será de repetir o experimento de 11.11.

.'

Em resumo, diz Vigotski, 'os expe-
forma contínua. Aindasegundo Vigotski, 'a � Se a interpretação rimentos são planejados de modo que

quantificação das respostas é a base para a seró de ganhos contínuos produzam um certo desempenho sob

comparação entre experimentos e para a ex-
por importadores d� condições tais que tomem máximas as

tração e inferênciassobre a relação de cau- suas possibilidades de interpretação', Se
sa e efeito'. Todos os que conhecemalguns ,

produtós da China, a interpretação será de ganhos contínuos
aspectos introdutórios de ciências econô- é' necessório criar por importadores de produtos da China,
micas, podem avaliar a força da oferta dos algo completamente é necessário criar algo completamente
produtos chineses, baseados em uma série diferente para mudar diferente para mudar esses efeitos, ou

de fatores como custo de mão-de-obra, baixa . C\r\ continuaremos a ter perdas contínuas
carga fiscal, vantagens nas taxas de juros e

.

esses efeitos .�" de emprego e de vitalidade da economia,
câmbio; além de investimentos em uma educação que possibi- passando a meros comercializadores. Levamos 60 anos para
litará melhoria contínua de seus produtos, ocasiona um efeito termos o parque produtivo que o Brasil tem hoje, porém, para /

perfeitamente previsível em se mantendo as atuais condições perder, é muito mais rápido. O mundo apresenta um quadro
no Brasil, ou seja, perda contínua de empregos, mascarado por de otimismo, com crescimento da economia americana, logo,
uma recuperação do mercado interno; perda de mercados onde mais investidores poderão trazer seus dólares para o Brasil, fa
tradicionalmente éramos parceiros preferericiais como o mer- zendo a moeda brasileira se valorizar ainda mais, deteriorando
cada argentino, estendido a outros; substituição de produtos as exportações brasileiras e incentivando as importações. Será
'made in Brasil' por "made in China". que os condutores da economia brasileira vão apenas ficar as-

Em uma aula de economia, alguns alunos me questiona- sistindo? Cambio fixo, com banda ou qualquer outra forma,
ram sobre essas afirmações, mas bastou pedir aos mesmos menos o de mercado, pois o curso do desenvolvimento desse

para verificar se estavam com algum produto chinês, e 90% processo de câmbio favorável às importações nos levará ladeira
deles tinham um ou outro produto de origem chinesa, india- abaixo. Não é questão de mérito, apenas de tempo.

-

, * Professor da Univille e Consultor· brognoli@netuno.com.br brognoli@netuno.com.br

INflAÇÃO

IG�P-DI volta a subir.
Após cair 0,04%, índice sobe 0,07%

Pressionado por um avanço
-nos preços do varejo, o Índice
Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) subiu 0,07% em

novembro, após queda de 0,04%
em outubro. Mesmo assim, o ín
dice registrou pela segunda vez

consecutiva a menor taxa em

12 meses da série, iniciada em

1945. Até novembro, o IGP-DI
caiu 1,76%, e deve encerrar 2009
em deflação pela primeira vez na
história, com queda em torno de
1%.Para o coordenador de Aná
lises Econômicas da Fundação
Getúlio.Vargas (FGV), Salomão
Quadros, os aumentos de preços
que conduziram ao fim da defla
ção no IGP-DI de novembro são

passageiros e concentrados em
poucos produtos. De acordo com
ele, a inflação varejista avançou
de 0,01% para0,26% de outubro

para novembro, devido princi
palmente ao término da deflação
em frutas (de -8,25% para 2,59%)

no período. Na avaliação do ana

lista da consultoria Thndências
Gian Barbosa, dificilmente. os
Índices Gerais de Preços (IGPs),
devem apresentar uma inflação
muito elevada.em dezembro, o

que deve levar a uma queda anu
al em torno de 1,3% nestes índi
ces, em 2009.

Quadros não descartou a pos
sibilidade de as recentes chuvas
terem causado problemas de
oferta nesse tipo de produto, que
são lavouras muito suscetíveis
às variações climáticas. A influ
ência também foi sentida no ata

cado, cuja deflação perdeu força
(de �0,08% para -0,04%), pres
sionada por produtos in natura

mais caros.

Os preços de álcool etílicôhi
dratado tiveram inflação menos

intensa no atacado de outubro
para novembro (de 6,61% para
4,57%)" no âmbito ao IGP-DI.

Já os preços na construção civil

também aceleraram (de 0,06%
para 0,29%) devido a acelerações

,
nos preços�de mão-de-obra (de
0,02% para 0,40%) e de mate

riais, equipamentos e serviços
(de 0,10% para 0,19%).

. "
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Com pressão das frutes, inflação varejista subiu para 0,26%

INDICADORES
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BOM EXEMPLO
"",

ESPORTE E CONSCIENTIZAÇAO SOCIAL
Crianças e adolescentes participam de projeto que ajuda amudar vidas

-

,
FOTOS PIERO RAGAZZI

���.Desde 1993, Aparecido Donizeti.
Gonçalves vem tentando mudar a vida
de crianças e adolescentes. O policial
militar e técnico de atletismo desenvol
veu o ProjetoNova Geração, que ajuda as

crianças a se manterem longe das drogas,
violência e prostituição, e ainda revela
talentos. A proposta inicial é usar o es- .

porte como ferramenta de trabalho e dar
atividades para os menores de idade que
poderiam estar nas ruas. Só em 2009,
cerca de 120 jovens foram atendidos.
Para participar, a criança tem que ir bem
na escola. As atividades são extra-classe.
Os alunos do projeto participam de di
versas competições na cidade e região e

muitos surpreendem pelos resultados.
"Desenvolvi essa ideia vendo os pro

blemas que as crianças passavam quan
do não estavam na escola. Aqui eles
ficam ocupados, praticando diversas
.modalídades de atletismo e recebendo
orientações. Todos que passam pelo pro
jeto devem' estar estudando e ter notas
boas. Aqueles que não vão bem, passam
por uma conscientização da importância
da educação. Eu me surpreendo sempre.

com eles" .revelaDonizeti ..
Daniele Caroline Cardoso, 12 anos,

é uma das participantes do projeto e

descobriu algumas de suas habilidades
praticando atletismo. Durante os Jogos
Escolares da Semana da Pátria, ela foi
campeã de arremesso de pelota e tam-

.

bém na corrida de 600 metros. 'Tá parti
cipo há um ano das aulas. Émuito legal e
as conquistas me motivaram a continuar
e ame esforçar ainda mais", comenta.

Mas, o maior exemplo de superação,
e que vem ensinando muito aos colegas,
é do garoto Luan Michel Pinto. O estu

dante tem paralisia e anda de cadeira de
rodas. Donizeti e a professora que acom
panha omenino, Sueli Cardoso Dias, de
cidiram mostrar que ele é capaz de par
ticipar das atividades e romperam com o

preconceito. "O Luan entende tudo o que
a gente fala e ele faz todos os exercícios,
dentro das limitações dele. É importante
essa inclusão social" revela Sueli.

. Os amigos de Luan também colabo
ram para que ele se adapte. Um empurra
a cadeira de rodas, outro o ajuda a jogar
tênis de mesa, e todos incentivam que

ele participe das atividades. "Dentro do
nosso grupo .não tem preconceito com
ele. O relacionamento entre os alunos é
100% positivo. Aqui o lema é: sem pri- ,

vilégio e sem discriminação" confirma
Donizeti.

.

Luan participa do projeto há quatro
meses e' é apaixonado por futebol e de
monstra essa paixão por sinais. Donizeti
e a professora ajudam o garoto á praticar
um pouco desse esporte, através de exer

cícios similares.
Atualmente as atividades esportivas

acontecem na Escola Alvino Tribes, mas
. o projeto começou com aulas na Socie
dade Esportiva João Pessoa, em 1993.
Desde lá, Donizetti recebe ajuda de inú

m(;[as empresas e pessoas. Mas ainda é

preciso fazer mais. "Embora tenha cola

boração, meu grande desejo é conseguir
material de treino e competição para
essa garotada, para que eles tenham uma

identidade e se sintam motivados mais
ainda, em todas as circunstâncias da
vida" confuma Donizeti.

Donizeti dó atençõo para Luan

enquanto ele faz exercícios

DÉBORA KELLNER
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