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Governo tem duas vitórias.
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Câmara recuo e 'decide odiar
. .

,

paro tOlO o votação_da LOM
Adiamento foi articolado pelo-líder do governo, Adernar Pos�amai (DEMt e teve o apoio
de três vereadores do oposiçõQ, incluindo o relator da comlssüe que re�isou o texto.
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O' trânsito é um. problema já antigo na cida- alterações de sentido das ruas, á solução é cons

de, mas que é agravado a cada dia. Taxista há 31 truir novas pontes. Duas construções estão em
.

. anos, Nelson Nandi Scarpattosabe bem 'O que é - andamento e a Prefeitura programa mais quatro
isso. Para ele,�ê nada adiantam as frequentes pontes para os próximos anos.,' <;

. Crianças espemm
por uma noite feliz
Vítimas de abandono ou de situaçpes de .

risco, ,cerco de 200 crianças do Centro
. Hildegard Hufenüssler aguardam uma

boa surpreso no Natal. Doações são
bem-vindos.

<
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, .• Parques passam
por limpeia geral
No próximo ano, Prefeitura planejo
instalar quatro praças de lazer nos
bairros Amizade, Ribeirão Cavalo, Ilho
do Figueira e Três Rios do Sul.
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ATIVIDADES AERÓBICAS ESTIMULAM O
DESENVOLVIMENTO DOS NEURÔNIOS.
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Estudo do Universidade de Gotemburgo. no SVécio.
Fonte: Ricardo Arido. neurofisiologista do Unifesp

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br .
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Eleições 2010
Embora já tenha amadurecido e registra-

. do significativos avanços, a democracia bra
sileira segue ainda á passos lentos quanto a

alguns fatores que norteiam o
'

princípio de transparência do

poder público. Outra questão.
que precisa ser tratada com

urgência gira em torno da ine- �
ficiência dos mecanismos de
controle contra a corrupção. no
país. As extensas listas de és-

,

.cândalos envolvendo ilegali-
" dades e também imoralidades
.comprovam que o Brasil até

É essencial
que os instituiçõe_s
representativos'

fortaleçam o pode�
de fiscolizo,ção tendo
sempre como alvo

o eombàte à

agora não conseguiu avançar
nessa hatelha. O efeito de paralisia atinge a

v 'toqa sociedade e pode semear ainq.amais as

prátioas que gueremqs abolir da ,:idayúbli-
'

CHARGE

/.

PONTO DEVISTA

DO LEITOR

Fisiologia d9 exercício
o treinamento concorrente é um novo trabalho

de performance, oriundo de exercícios conjugados,
o qual tem como finalidade, otimizar as atividades
antagônicas na fisiologia do exercício, ou seja, tra
balhar a força muscular e a 'resistência. aeróbica na

mesma sessão de atividades, seja para atletas ou se-'
dentários. -Fisiologicamerrte qual é o sentido da re

sistência aeróbia e da força muscular no organismo?
Aumento, do consumo máximo de' oxigênio é a

, taxa máxima, no qual, o oxigênio' pode ser consu

mido por minuto estando vinculado à potência ou
'

a capacidade do sistema aeróbio (oxigênio) quanto
mais alta for fi potência aeróbia máxima de um atle
ta, como exemplo, mais preparado estará nas provas
de resistências, paralelamente a outros fatores ne

cessariamente terão a função de contribuírem para o
bom desempenho.

A força muscular é entendida como um deter
minado esforço muscular por um único músculo c

ou um grupamento muscular, que pode desempe
nhar contra a resistência em um êsforço máximo.
Ao contrário, uma elevação brusca de temperatura
corporal jfebre ou doença), provoca'uma redução da
força; enquanto

'

que a subforça crônica, estabelece
uma predisposição baixa e vagarosa para a aprendi
zagem motora e uma postura deficiente. Diante das
definições mencionadas, alguns especialistas se di-

'

videm ao afirmar, sobre a elevação da'performance
dos-atletas de ponta ao protagonízar as atividades
de treinamento, Ao contrário, atividades inerentes
ao sedentarismo ta obesidade e a .díabetes], ganham
prioridade, melhorando assim, a resistência de força,
o tempo de exaustão numa atividade aeróbía, com-

.

parados aos treinos exclusivos de força -e resistência
aeróbiaisolada.

Portanto é preciso estabelecer parâmetros técni

cos, pela necessidade de ainda existirem dúvidas so

bre' a execução de exercícios o qual, envolvem força
é aeróbío, em ummesmo ciclo de 24 horas ou até na
mesma sessão' de treinamento, principalmente para
atletas de ponta ..

EDUARDO RAMSAUER, PROfESSOR NA ÁREA DA EDUCAÇÃO
fíSICA'E MESTRE EM GESTÃO OE POLITICAS PÚBliCAS (UNIVAlI)

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

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

Av. Prefeito Waldemar 6rubba. 1400 • Baependi· CEP 89256-500· CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPf e

' telefone (' nõo serão publicados).

'O imposto de renda e os benefícios previdenciários
VITÓRIO ÀLTAIR LAZZARIS, ADVOGADO decorrente do recebimento de todas' as

A tributação sobre a renda deve al- parcelas retroativas e vencidas no curso

cançar a todos, sem distinção, atingindo do processo de uma única vez, através de

todos os ganhos e lucros, independente um precatório 'Ou de uma requisição de

da espécie ougênero. Ocorre que, aconte- pequeno valor que, somando com o res

cem distorções quando ,da apuração dos tante da renda, ultrapassa o valor-anual.

rendimentos recebidos, acumuladamente Então, o contribuinte acaba sendo du-
'

em razão de uma decisão judicial. _ plamente prejudicado, pois, aguarda longos
Essas distorções são bastante frequen- anos até o término do processo, é tributado

tes no âmbito previdenciário, 'onde o ór- com a alíquota máxima, quando a rigor, se
,

gão previdenciário, o INSS, sem o devido o valor tivesse sido pago oportunamente,
respaldo legal, indefere pedidos de con-

. estaria dentro de faixa de 'isenção çu, quan
cessão, revisão, reativação de benefícios do muito, na alíquota intermediária.
requeridos administrativamente: Não há dúvidas que o imposto de renda

Assim, os segurados são obrigados a incide sobre a aquisição da disponíbilída
pleitear .o reconhecimento de seu dir�ic de da renda, ou seja, aumento patrimonial.
to em juízo; e, quando finalmente obtêm ,Assim, nos rendimentos recebidos acumu
êxito na ação judicial, acabam surpre-' 'e

ladamente os val?res pagos pelo devedor

endidos com uma tributação altíssima, somente se tornam disponíveis ao credor

no momento do efetivo pagamento, o que
Ocorre apenas no recebimento do precató
rio, da requisição de pequeno valor e de
outras condenações judiciais. _

Importante salientar que é inconstitu
cional a exigência de tributos ou cargas
tributárias distintas para contribuintes
com a mesma capacidade contributiva,
afinal,à capacidade contributiva daquele
que auferiu a renda na época própria é

rigorosamente a mesma do contribuinte

que recebeu o rendimento acumulado

apenas por força de decisão judicial.
Portanto, se "O' leitor recebeu' algum

valor, de algum processo judicial e pre
cisou recolher o imposto de renda, pro
cure um profissional habilitado para
que' possa verificar' a sua situação de
acordo com as leis em vigor..
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Carolina Tomaselli
Deu governo

Vereadores mais uma vez distorceram a discussão sobre
,

repasses de dinheiro público paraentidades, repetindo o que
aconteceu no mês passado na votação do projeto que be
neficiou a Scar com R$ 250 miL Criticaram, criticaram, mas ,

acabaram aprovando em votação única repasse de R$ 200mil
para a Associação Amigos do Esporte Amador. O futsal já ti
nha recebido este ano com R$ 180 mil, que, segundo o atual
governo, foi promessa da gestão anterior. O que não muda
nada, porque o dinheiro sai é do bolso do contribuinte, aque
le mesmo que espera atendimento médico, vagas nas cre

ches, saneamento básico, transporte coletivo decente...

Sozinhos
Na terça-feira, o projeto só

teve voto contrário da banca
da do PT. 'O líder, Francisco
Alves, classificou como "fa
Iáeias" os "argumentos" dos
vereadores que saíram em de
fesa da qualidade inquestio
nável da equipe. Teve frase do

tipo "Como este ano aproveite'
todas as subvenções, não vou

terrriinar o ano reprovando
esta". Pergunta: será'que pe
diram na Controladoria uma

cópia da prestação de contas

do primeiro repasse?

Pois é
De livre iniciativa, a úni

ca entidade beneficiada com

dinheiro que prestou contas

à Câmara foi a CDL (Câmara
de Dirigentes Lojistas), infor
mou a vereadora Natália Petry
(PSB). Segundo ela, este ano a

'

Câmara aprovou subvenções e

convênios 'que totalizam mais
de R$ 6 milhões, "o que é um

valor bastante alto para não ter �

contrapartida social". Entre
tanto ela mesma votou favorá
vel, alegando ser uma defenso
ra do esporte.

extra'
Prefeito Evaldo Junckes (PT), pe"

diu ontem a retirada do projeto que
cria urna OS (Organização Social) para
administrar o Hospital Santo Antônio.
Com os dias contados na Prefeitura,
recuou não por coerência, mas por
que não tinha apoio integral da base
aliada e, portanto, os votos suficientes ,

para aprovar. Com a retirada, a pauta
fica liberada para votação de' outros

projetos, entre os quais o orçamento,
que foi retirado para correções. Voltou
para a Câmara com previsão de recei
ta estimada em R$ 73,6 milhões. Hoje
tem sessão extra às 14 horas.

ca rol i na@ocorreiodopovo.com.br

Confiante
o adiantamento

o
da vota

ção da Lei Orgânica não deve

.

influenciar na eleição da Mesa

Diretora, que acontece. hoje às
17h30. Única candidata oficial à
Presidência; a vereadora Natália
Petry (PSB) está confiante que o

grupo manterá o acordo, como
também nos dois .próximos
anos. Como já dito pela coluna,
ofiel da balança é o PMDB, qúe
deve confirmar o voto, conside
rando que em 2011 a presidên
cia é do Jaime Negherbon,

ARQUIVO OCP

PDV

Cesta
Executivo pediu ontem a

restituição do projeto que au

torizava a compra de kits nata
linos para os servidores públi-

o
cos, que chegou à Casa junto
com o PDV; os dois em regime
de urgência. Descobriram que
a entrega das cestas não pre
cisa passar pela aprovação da
Câmara. Consta que depende,
apenas de licitação, o que já te
ria sido feito. "Quiseram jogar
a bomba para.os vereadores",
disse um deles.

.

Scar
Câmara de Vereadores apro

vou na terça-feiramais uma pro
jeto autorizando o município a

firmar convênio com a Scar (So-:
ciedade Cultura Artística). Desta
vez, o recurso vem através do
FIA (FundoMunicipal dos Direi
tos da Criança e do Adolescen
te), totalizando R$ 110.621,00
para execução do projetoVida &
Arte. Este ano, a Scar deixou de

participar do edital da Prefeitura
porque faltava documentação.
Adivinha qual.

'IPTU
À pressão do Sinsep e do PT O governo também já admi-

funcionou, e o governo retirou te escalonar o reajuste dos va

ontem o caráter de urgência do lores venais, usados como base

projeto que institui o Programa de cálculo do IPTU e do ITBI,
de Desligamento Voluntário de alterando outro projeto sob

seryidores efetivos e estáveis ... análise da Câmara. Amanhã ou
Na semana passada, o sindica- mais tardar na segunda-feira,
to se reuniu com os vereado- os vereadores devem voltar a

res e declarou ser contrário ao. se reunir com a Prefeitura para
programa. A decisão tem apoio discutir a proposta, em regime
de cinco vereadores, que de- de urgência. O projeto do orça
fendem um caminho inverso, mento tambérri será discutido.
de valorização da categoria. À Ambos devem ser votados pelo
votação deve ficar para 2010. plenário na semana que vem.

FALAAí!

"
Não sei se mando

. rezar uma missão
ou faço uma
novena.

."
LiDER DO PT FRANCISCO
ALVES, CRITICANDO
0$ VEREADORES QUE
VOTARAM II FAVOR tio
R�I'A$SE PAlIA o nrrSfiL
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Lei Orgânico' fiéô'ü poro 201 O
Três membros do G8 concordaràm comadiamento proposto pelabasealiada

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL

Depois de seis meses de tra

balho, com duas prorrogações a

pedido do Executivo e dois pe
didos de vista em sessão ordiná-
-ria, a votação das emendas à Lei

Orgânica ficará para fevereiro de
2010. Reunidos antes da sessão
na terça-feira, os vereadores, por

. maioria, decidiram acatar o pedi
do dei líder de governo Adernar

.

Possamai (DEM).
Seis vereadores votaram

pelo adiamento, os três da
base governista' e três inte

grantes do G8: Isair Maser

(PR), Lorival Demathê (PMDB)
e Arnarildo Sarti (PV).

Possamai, gueintegrou a co

missão, afirma que é necessário
mais tempo para analisar todos
€lS pontos da LOM, principal
mente as propostas de emen

das. "Discutir os pontos separa- .

dos durante o ano é uma coisa,
analisar o documento final é
outra. O assunto é importante
demais _para ser discutido em

tão pouco tempo", argumenta,
. A falta de tempo também é

um problema para Lorival -De
mathê. O peemedebista lembra,
que o documento ficou pronto
há menos de um mês e que,
por isso, não deve ir ,este ano à

votação. Relator da comissão,
Sarti concordou com o pedido
da base governista. "Vamos vo
tar em fevereiro, para que todos
possam discutir mais e melhor
os pontos da LOM", justifica.

Seisineses
tle atividades

.

. A comissão de revisão

.

do lei Orgânico começou os
.

trabalhos em junho deste
,

ano, analisando uma minuto

apresentado pelo assessoria
jurídico do-Câmara, realiza
da após dois anos de trabe- .

, lho. Os' vereadores abriram

,espaço poro sugestões do
'sociedade 'e o Execútivo pe- •

diu o prorrogação do prazo
para envio de propostas duas
vezes, uma no final de julho
e outro no metade de agosto.
O documento final do revisão
foi lido no plenário no come-

ço de dezembro.

GIOVANNI RAMOS

Relator da cemlssüe,
Amarildo Sorti foi um dos

seis votos a favor do governo

Governo retira projeto que cria a .oS -,Risco de a LO.M ser rejeitada
fez Leutprecht adiar a votaçõo
o presidente da Casa, Jean

Leutprecht (PCdOB) defendia
a votação ainda este ano, mas

<optou por 'fazer 'a vontade da
maioria: retirando o- projeto
da pauta de terça-feira. "Do

que adiantava votar, se mui
tos pediam o adiamento? Ha
via um risco da revisão não
ter os' dois terços dos votos

necessários, o que enterra
ria todo o trabalho realizado
este ano", afirma.

presidente da comissão

que revisou a LOM, a vereado
ra Natália Petry (PSB) não se

conforma com o adiamento.
"Todos os vereadores tinham

.acesso às ínformações 'duran-

-
.

Evaldo [unckes'preferiu esperar o resultado do TSE sobrecassação
te os trabalhos. Só depois que GUARAMIRIM -

o documento foi ao plenário, A proposta que criar uma

começaram a falar em falta de OS (Organização Social) para
tempo. Fiquei surpresa com a assumir a administração do

posição de alguIls parlamenta- Hospital Santo. Antônio está

res", comenta.
.

fora da pauta da Câmara de
Tainbém pediram. pela Vereadores. O prefeito Evaldo

votação este ano o vereador [unckes (PT) decidiu ontem à

Jaime Negherbon (PMDB) tarde retirar o projeto quese
e a bancada do PT. O petis- ria votado hoje, .em uma ses-

- ta Francisco Alves foi contra são extraordinária.
a prorrogação, pois entende Segundo Junckes, o proje
que o assunto foi .amplamen- .. to foi retirado para não atra

te discutido, e criticou o líder palhar o Legislativo na apre
do governo, AdernarPossamai ciação de ternas importantes
(DEM). "Ele participou da co- como a criação do Procon e o

missão e precisou de mais Orçamento. O petista afirma
tempo p?-ra' analisar o doeu- também que pretende 'esperar
menta?", provoca, o' final dos trâmites' no TSE'

(Tribunal Superior Eleitoral),
que irá reconduzir Nilson

Bylaardt (PMDB) ao cargo de

prefeito. "Se eu continuar na

Prefeitura, o projeto volta em O ex e futuro prefeito Nil-
2010';, afirma Junckes, com SDn Bylaardt deve descartar o

expectativa de permanecer à projeto apresentado, por Iun
frente do município.

.

.

ckes assim que' reassumir °

.

O presidente da Câmara,:. cargo. Ü peemedeljista.lembra
Marcos, Mannes (PSDB); de- que foi no governo dele que a

.

fende a postura de' Junckes. OS foi sugerida, mas ele criti-
.

"Foi uma decisão com ospés ca O' projeto do atual prefeito.
no chão. A proposta da OS é . ''A proposta deles de OS não

boa, mas a comunidade pede seria a solução para -a saúde
por uma maior discussão. Em da cidade.' Em 2010, vamos

2010 resolvemos isso", co- retomar as conversas com a '

menta.
.

UniviHe, para tornar o Santo
Oprojeto foi discutido pela Antônio um hospital universi

Câmara em audiência pública. tário", canta .

BYLAARDT DEVE
ABANDONAR PROJETO
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ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Ideia inicial é criar 800 vagas no centro. Hoje, frota de Jaraguá do Sul. é de 81,6 mil veículos
� "

. "
, �

Abertas 30 vagas
para monitores'

-" Codejas confirmou concurso público ontem
.'

' JARAGUÁ DO SUL
- Mesmo sem a conclusão

, : da pesquisa de rotatividade, a
','

"Ccdejas (Companhia de Desen
volvimento de Jaraguá do Sul)
abriu ontem concurso público

_ para contràtar 30 monitores que
fiscalizarão as vagas do estado

,

namento rotativo. O salário dos

profissionais será de R$ 850.
O diretor da Codejas, Ado-

.

lar [ark, disse quaa abertura
do concurso antes de concluir

-'.. o estudo de viabilidade preten
de agilizar o processo de con

tratação dos profissionais. "O
concurso abre vagas não.sópara
trabalhar no estacionamento ro
tativo, mas também em outros

cargos. Tomamos essa providên
cia para não. precisar deflagrar
um novo processo no ano que
vem", comentou. Segundo ele,
a previsão é de que o estudo

seja: concluído até fim do mês.

Questionado sobre a real
necessidade do sistema mes

mo' sem o estudo ter sido fi-

Inscrições até 15 de jdneiro
As inscrições poro o concurso võo até dia 23 e de 4 a't5 de janeiro.

'

A próva objetivo acontece no Unerf no dia 24 de janeiro. Sõó 180 vagqs
para 13 cargos: auxiliar administrativo, auxiliarde serviços gerais, mo- "

nitor de estacionamento rotativo, motorista 1 e 2, pintor, técnico agri�
mensor pedreiro, zelador, merendeiro, operador de retroescavadeirg,.
servente e calceteiro. A Codejas fico nos fundos do ParqtJe�de Evelltos.

'J _, "" "_;_'_. � ",'.

nalizado, [ark destacou que a
medida é "uma exigência do'
comércio de Jaraguá" e

. busca
"dar igualdade de condições

.

aÇls :usuários do automóvel".
"E só' fazer as, contas: 'Se a

pesquisa realizada em' 2004
(quando a' empresa Cartão

[araguá ainda operava o sis

tema) constatou que a ocu

pação das vagas era de 40%,
imagine agora que a cidade
está ganhando 500, 600 carros

por mês. A pesquisa é sópara
constar no papel", afirmou.

Segundo ele, a ideia inicial
seria criar 800 vagas. O valorda

, cobrança e o-tempo de tolerân-

. cia ainda estão sendo avaliados,
mas a 'expectativa é de um valor

_

entre-Râ 1,20 e R$ 1,50 por hora
estacionada. A carência seria
de dez minutos' e o tempo má-

'

xímo seria de duas horas.
O controle será feito através

de .equipamentos
,.

chamados
parquímetros, que funcionam
com cartões magnéticos. Esse

tipo de sistema já funciona em

São Bento do Sul. O serviço
será executado pela Codejas e

administrado pela Prefeitura.
A frota de Jaraguá do Sul é de
81,6 mil veículos.

DAIANE ZANGI:IELlNI

o CORREIO DO POVOHQUINTA-FElRi\. 17 DE DEZEMBRO DE 2009

'Limpeza emoito áreas de lazer
deve, ser concluída no domingo
JARAGUÁ DO SUL há cerca de duas semanas.

A Prefeitura pretende con- A ideia é que, no próximo
cluir, até domingo, a limpeza de ano, o .Ríbeírão Cavalo receba
oito áreas de lazer: Nos últimos uma praça de lazer, com par
dias, o serviço' foi finalizado em que infantil, horta comunitária,
cinco destes locais: Estrada Nova quiosque, quadra de esportes,
(Rua Leopoldo Blese), Centro área de ginástica e bancos para
(Expedicionário Cabo Harry Ha- descanso. Ela deve ser instalada

dlich), Vieiras (Rua Olavo Bilac), nas proximidades de um lotea
Nereu Ramos (Rua �uiz Sartí) e menta. "Decidimos mudar o lo
Tífa Schubert (Rua Expedicio- cal porque hoje o acesso é muito
nário Ewaldo Schwarz). No mo-, complicado: Além disso, o par
mento,

.

a empresa contratada re-
. quinho está muito perto da ro

alíza o trabalho' na área de lazer dovia (BR-280), o que é perigoso
na Rua das Flores (Tifa Martins). para as crianças", explicou.
A�oçada ainda está pendente no O projeto também deve con-

,

'

novo espaço do [araguá 99 (Lote- . templar os bairros Amizade; ilha
amonto Casa Nova 2) e no Lote- da Fígueíra e Três Rios do Sul em
amento Firenze, na TifaMartins. 2010. A licitação para.a compra

'

,

O coordenador de espaços es- de materiais e a execução dos
'.

portivos e áreas de lazer da Pre- . serviços deve ser aberta em mar-
,

. feitura, Lucas Gonçalves, destaca ço. O orçamento será oficializado
que em alguns locais também foi " em janeiro..
realizada a reposição de área e o

reparo nas telas que ficam ao re

dor dos campinhos. Ele informou
também que o parque infantil do

. Ribeirão Cavalo .será desativado
em janeiro. A situação da área,
que foi invadida pelo mato, foi
mostrada pelo O Correio do Povo

Çampanha incentiva ações
,

'para crianças, e udelescentes
J�RAGUÁ DO SUL ' Fundo. '1\ comunidade tem que
o CDMCA (ConselhoMuni- conscientizar de que muita gente

cipal dos Direitos da Criança e precisa de ajudá", revela a presi
do Adolescente) lançou, ontem, . dente do CDMCA, Tânia Krause .

uma campanha para incentivar Em 2009 cerca de R$ 455

contribuições pelo Imposto de mil do FIA foram liberados'
Renda ao FIA (Fundei da Infân- para investimento em 20 pro
cia e da Adolescência): jetos, ajudando aproximada-

A iniciativa procurasensibi- mente 16,7 mil éfia:nças e ado-
-

lizar pes�oas físicas e jurídicas lescentes. Outras informações
a destinar parte do Imposto ao' pelo telefone (47) 32·76-2206·.

,I' "

COMO CONTRIBUIR
PESSOA �íSICA
Solicitar um boleto boncório junto 00

CMDCA ou depositQr o valor no conto do
FIA. Enviar uma cópia do comprovante do
depósito poro o Conselho, com os dados do
contribuinte, poro o confecção do recibo.
Poro fazer o contribuição, o deposito deve
ser feito no Bonco do Brasil, agência 5238·8
e conto corrente 042,818-0,

PESSOA JURíDICA
Tod'os os empresas tributados pelo lucro real
podem �eduzir contribuições feitos 00 FIA,
Essa dedução é limitado a 1 % do IR devido
(no mês, trimestre ou ono), não estó sujeito o

outros limites, não exclui e não reduz outros
benefícios previstos no legislação do Imposto
de Rendo, tais como destinações o projetos
culturais e atividades audiovisuais.

Sua saúde está
em nossos planos www.uniaosaude.corn.br

Jaraguá do Sul47 3274.7700
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CÉSAR JUNKES

Ponte que ligará o Ilho do.Figueiro 00 Centenário deve ser concluído em maio

CÉSAR JUNKES

-- - _"
-------,---�------

Obro começou o ser construído em 2008 no Rio Cerro,mos ogoro foi �escortodo .

_DIVULGAÇÃO/ARQUIVO HIS�QRICO'

Construção do ponte do Rede Feminino �e Combate 00 Câncer, em 1985

,

PESSOAS E VEICULOS DISPUTAM ESPAÇO
Construção de pontes e leis para ocupação do solo estão entre as prioridades

·PONTE tlGANDO
o CIERNI�WICZ
AO CENTRO·

JARAGUÁ DO SUL custará R$ 3,7 milhões. Junto
com a o alargamento da Rua

- Rínaldo Bago e as indeniza
ções" 9 custo deve chegar aos
R$ 15 milhões. O projeto tam
bém prevê um viaduto sobre
a Avenida Prefeito Waldemar
Grubba, que ainda não foi or
çado. A construção ficará por
conta, do Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura de;
Transportes). A previsão é en

tregá-la no final de 2010.

Já a ponte ligando O· Iara
guá 99 ao Chico de Paulo, que

. deveria ter sido conçluída em

setembro deste ano, ficará
mesmo para 2010. Segundo
Aristides Panstein, o atraso
ocorre porque a obra teve o

,

projeto alterado, enfrentou

problemas na entrega da docu
mentação para o financianien
to junto ao Badesc e, agora, a

empresa responsável alega a'

não, entrega de equipamentos
e materiais pelos fornecedo-
res. Isso fez com que as obras
ficasserri paralisadas por mais
de 11m ano. O investimento na

estrutura será de R$'500 mil.

Cerca de 139 mil pessoas e

urna frota de 80,6 mil veículos

'disputam espaço hoje pelas
ruas de Jaraguá do Sul. Mas, se
nos próximos dez anos o cres
cimento continuar acelerado
como hoje, a cidade pode atin

gir uma população de- 200 mil
habitantes e 130 mil veículos
em 2020. Diante dessas 'esta
tísticas, a atual administração
tem um grande desafio para
os próximos três anos:'gaiantir
'que a cidade cresça de forma
ordenada e sustentável.

De acordo com o secretá
rio de Planejamento, Aristides
Panstein, entre as prioridades
estão a construção de pontes
e a modernização do sistema
de transporte coletivo. Hoje, o
município tem 12 'principais
pontes na área central. "Nos
"últimos dez anos, essa situação
não mudou. O número perma
nece o mesmo", afirmou.

Nos próximos meses, a Pre
feitura pretende realizar seis

.

importantes obras. A maior
delas, que ligará a Ilha da Fi

gueira ao Centenário, deve ser

concluída em maio de 2010 e D�ANE ZANGHELlNI

PREFEITURA VAI DEFIN'IR
NOVO LOCAL PARA PONTE
ENTRE RAU E AMIZADE

. No proxnno ano, a Prefei- 'bairrós Rio Cerro e Rio da Luz
tum vai estudar um novo 10- pela Rua Linda Kreutzfeldt (ao,
cal para construir a ponte que lado do Motel Kalahari], cujas
ligará os bairros Amizade e obras estão' paralisadas desde
Vila Rau. Conforme Panstein, outubro do ano passado. Se
a estrutura que começou a ser gundo.Pansteín, ela será subs
construída em Z008, corri pre-, tituída por duas outras pontes:
visão de recursos na ordem de uma em frente à Nanete Têxtil
R$ 1,6 milhão, será descartada. (Rio Cerro) e outra ao lado da
"Existem vários problemas no Escola Gertrudes Mílbratz (Rio
projeto e, por isso, chegamos ..

da Luz), substituindo os pon
à conclusão de que construir tilhões já existentes. A data de
uma ponte naquele local é in- início das obras ainda não foi
viável", comentou Panstein. definida. Cada uma delas cus

Segundo ele, a documentação tará R$ 200 mil.

para a obra também está irre- De acordo com. Panstein, a

, gular. '� empresa responsável decisão de descartar a constru
iniciou a construção sem ter a 'ção da ponte foi tomadaporque
ordemde serviço. Dessaforma, seria preciso remover dois postes
é ela que vai arcar com o preju- para evitar que veículos maiores,
ÍZo, pois não pagamos nada até como caminhões, atingissem a

agora", garantiu. rede elétrica. A retirada custaria
, Situação semelhante acon- cerca de R$ 270 mil. Na obra fo

tece com a ponte que ligaria os ram investidos R$ 200 mil.

Um dos maiores projetos
previstos para o sistema vi
ário jaraguaense é a constru

ção de uma ponte ligando as

ruas Jorge Czerniewicz com

a EpitácÍb Pessoa' (passando
nos fundos da, empresa Sas

se). O estudo também prevê
li! construção de uma aveni
da margeando o Rio Itápócu
- continuaçâo da Rua 13 de
Maio (Rua da Escola Alberto
J3au�r) - para ligar essa pónte
até a Ponte do Crubba, Os va
lores da obra e das indeniza

ções estão se1}do cal�ulados.
_ ,","�i�!

PONTES EM ANDAMENTO
• RGUEIRA/CENTENÁRIO
Custo: R$ 3,7 milhões, podendo chegar
a R$15 milhões com a construçàode
viaduto, abertura de ruas de acesso e

,as indenizações. R$ 2,4 milhões são de
emenda parlamentar do senador Neuto
de Conto e R$ 1 milhão do governo do
Estado, Previsão de entrega: maio 2010
• JARAGUÁ 99 /CHICO DE PAULO
Custo: R$ 500mil,'
Previsão de entrega: janeiro 2010

PONTES EM ESTUDO
• .RIO CERRO/RIO DA LUZ

(em frente à Nanete Têxtil) Custo:
R$ 200 mil. Previsão de entrega: 2010
• RIO DA LUZ/RIO CERRO
(em frente à Escola Gertrudes Mjlbratz)
Custo: R$ 200 mil,
Previsão de entrega: 2010
• RAU/AMIZADE
Obra vai substituir a ponte que começou
a ser construída perto do Mercado Rau.
Prefeitura deve definir'o local no início
de 1010 e em seguida calcular o custo
e a data da entrega, .

-

• CZERNIEWICZ/CENTRO'
Obra ligará a Jorge,Czemiewicz'e
Epitácio Pessoa. Custo: não definldo
Previsão de entrega: não definido

I

PRINCIPAIS,PONTES
.

DE JARAGUA DO SUL
• Bertha Weege
(em frente à Malwee Malhas)

• Procópio Gomes
•

(em frente ao Posto Beh I ing)
• Váilat_ti'(Rua Walter Marquardt)
• Abdon Batista (em frente ao Bradesco)
• Olavo Marquardt (ao 'lado do CCM)

"
• �alter Breithaupt (ao lado da Rede
Feminina de Combate ao Câncer)

• Grubba (Rua Coronel Bemardo Grubba)
• Argi (Ruas Walter Marquardt
e Feliciano Bortolini)

• João Planincheck '(em frente à Madrid)
• RgueirajWeg 2

'

• Ponte do Beira Rio

(Rua Ângelo Schiochet)
• Ponte dó Rodeio Crioulo .

(Três Rios do Norte)
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PLANO DIRETOR AVALIA·
PARA ,ONDE· VAMOS

Autossuficiência dos bairros e melhorias
no transporte coletivo são estudados

J'ARAGUÁ DO SUL

Autossuficiência dos bairros,
transporte coletivo de qualidade,
padronização de calçadas e con

trole do uso do solo, Essas são

"algumas di�etrizes que' norteiam
o, Plano Diretor e o Comcidade
'(Conselho Municipal da Cidade),
que estuda e prevê regras para a

ocupação do município nos pró
ximos anos.

De acordo com Aristides Pans
tein, a construção de pontes é

apenas uma das necessidades do
município. Na visão dele, é fun
damental interligar, com segu
rança, local de trabalho, escola,
comércio, serviços e área de lazer '

nos bairros. "Isso evitaria que as

pessoas se desloquem até o cen
tro para realizar suas atividades,
melhorando o trânsito", explicou,

,

Para garantir a estruturação
dos bairros e a organização do
trânsito, Panstein destaca, entre

as diversas ações previstaspara o

sistema viário, a necessidade de
se planejar' a ampliação das ci
clovias e promover melhorias no

'transpurte coletivo. Uma dasal
ternatívas avaliadas é a substitui
ção do terminal urbano central

por outros três terininais, que po
detão ser implantados nos 'bair
ros Água Verde, Ilha da Figueira
e no início do [araguá Esquerdo.

"Isso possibilitaria que 'os
ônibus passassem pelo centro
sem a concentração. de veículos
que existe, hoje ria Avenida Ge
túlio Vargas. Essa ação também
iria permitir a integração da área
do atual terminal urbano com o

Centro Histórico, já que o prédio

.(36 Tem que fazer ponte
e abrir ruas 99

OS NÚMEROS DE
JARAGUÁ DO SUL

- • Frota
. 80.683 veículos

,.1999
• População
102 mil habitantes
'! Frota
41.10Q veículos

.2020
• Populaçâo *

200 mil a 203 mil,
habitantes
• Frota *

, 130 mil veículos
.2009
• POPulação
139 mjl

* PROJEÇÃO DO IBGE E

DÀ POLíCIA MILITAR

íNDICE DE
TRATAMENTO
DE ESGOTO

.2001- 24%

.2002 - 32%

.2003 - 43%

.2004 -50%

.2005 - 56%

.2006 - 47%

.2007,- 47%

.2008 - 41%
.. 2009 - 43,6%
(até novembro)

• 1998 - Início da

implantação de redes
.1999 -Idem
.2000 - Implantação de

redes e construção da

.estaçãode tratamento
FONTE: SAMAE

dos Correios é bastante antigo",
comentou.
,O aumento da fiscalização

sobre as calçadas é outra ação
prevista.. Segundo Panstein, a

Prefeitura contratou mais fiscais
e dividiu o município em sete

regiões. A partir do próximo
ano, cada um dos profissionais
ficará' responsável em fiscalizar
e cobrar a padronização de cal
çadas, muros, e a abertura de
aterros e loteamentos da região
.onde trabalha,

Os integrantes do Plano Dire
tor e do Comcidade também que
rem rever o limite' de pavimentos
para os prédios. Hoje, os edifícios
da cidade podem ter, no máximo,
12 andares.

DAIANE ZANGHELlNI

PIERO RAGAZZI

o CORREIO DOfPOVOOQUINTA·FEIRA,) 7 DE DEZEMBRO DE 2009

PIERO RAGAZZI

Há 12 anos (foto abaixo). trânsito já era complicado nas
-

principais ruas. Jaraguá tem hoje 81.6 mil veículos

CONGESTIONAMENTO,
É PROBLEMA ANTIGO

O gerente de trânsito da Prefeitura, José Sch
mitt, lembra que.iem 1999, a cidade já enfrentava
problemas com o congestionamento, embora com

menor intensidade do que hoje. '1\ cada ano a situ

ação se agrava não só por causa do crescimento da
frota, nias também pela dificuldade de alargamen-

, to e abertura de novas vias, em virtude do custo
das indenizações e desapropriações", comenta. O

, secretário Aristides Panstein ressalta que, além da
construção de novas pontes e do investimento na

abertura e pavimentação de 'ruas, a duplicação da
BR-280 e o .contorno ferroviário (retirada dos tri-

'

lhos do centro da cidade), são fundamentais para
melhorar a fluidez do trânsito na região. As obras
estão sob responsabilidade doDnit (Departamento de
Infraestrutura de Transportes).

A duplicação darodovia no trecho de 71,5 qui
lômetros' entre Jaraguá do Sul e São Francisco do
Sul é reivindicada pela comunidade há 13 anos. A,

, expectativa do Dnit é de que as obras comecem em

junho de 2010. Para que a licitação possa ser aberta,
o Ibama (Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais

,

Renováveis) precisa conceder-a licença prévia, o que
até 'agora não ocorreu. O custo da duplicação deve
ultrapassarR$ 500 milhões .

Já o contorno ferroviário foi iniciado pela Pie
feitura em 2000, mas foi embargado em 2003 após
denúncias de irregularídades na licitação. A obra foi
então assumida pelo Dnít, que garante o início dós
trabalhos a partir do segundo semestre de 2010. O

órgão promete iniciar, em janeiro do próximo ano, o

processo lícítatórío para readequar o projeto. O valor
das obras está orçado em cerca de R$ 100 milhões.

Taxista há 31 é\nos, NelsonNandi Scarpatto; 61
anos, acompanhou as várias mudanças realizadas
no trânsito nos últimos, anos. "Já alteraram o sen

tido das ruas várias vezes, mas a solução é fazer
ponte e abrir ruas, senão a situação só vai piorar. "

O poder aquisitivo da população melhorou e Iara
guá cresceu muito em volume de veículos, mas a
infraestrutura da cidade não está acompanhando
esse crescimento"; comenta

77- KM DE ASFALTO
. ., .

EM UMA DECADA
De 1999 a 2009, [araguá-do Sul recebeu 77

quilômetros de asfalto. Segundo estimativa da
"Prefeitura, cerca de 50% das ruas do município
são asfaltadas. De acordo com Aristides Panstein, .

a cidade recebeu nesse ano 5,4 quilômetros de co
bertura asfáltica, mas .a meta do governo é pavi
mentar 15 quilômetros de ruas ate 2012.
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Mudanças no hospital prorrogados
Prefeitura adia a entrega do plano arquitetônico para a Vigilância Sanitária.
MASSARANDUBA

.

ano. o administrador 'público
. ,

A novela da Hospital de Mas- anun�iou ontem que a !rês D CAPI'yULOSsaranduba completou cinco anos Arquitetura e Construçao, de .

e o episódio complicou em de- Joinv�l�, aprese.ntará a pl�ta . DA NOVELAzembro passado quando o prefei- do prédio da unidade de saude
to anterior Dávio Leu inaugurou e o orçamento necessário para
a obra sem autorização da Secre- executar os reparos somente no
taria de Estado da Saúde e fora, primeiro semestre de 2010.
dos padrões da Anvísa [Agên- Segundo o prefeito, o prazo
cia Nacional de Vigilância Sa� foi adiado por falta de tempo para
nitária). Nesse contexto, a Pre- concluir o trabalho da empresa
feitura permanece prorrogando contratada pela Prefeitura. A
prazos para fazer funcionar uin Vigilância Sanitária do Estado
prédio de R$ 4,5 milhões, que reprovou o projeto arquitetô
saíram dos cofres públicos do nico do hospital, enviado pela
município e do governo de San-' Prefeitura no primeiro semestre
taCatarina.' de 2009, quando forfun en'cami-

Ao contrário do que o prefei- nhados os documentos solicita
to Mário Fernando Reinke anun- dos pela Gerência de Saúde da
ciou à reportagem do O Correio SDR (Secretaria de Desenvolvi
do Povo no mês passado, a en- menta Regional) ..
trega do projeto do hospital re-

.

A previsão de Reinke é de re
adequado às normas da Anvisa gularizar toda a situação do hos-
não será entregue até o fim desse pital até o fiM de 201'0. . Hospital foi inaugurado no administração anterior, mos até agora está fechado

SAÚDE

0:.

,�
_____________________________________________0

Com ensino de qualidade,
os eatarlnenses chegam mais longe.'

• 2004 - 'Início da obra
• 2008 - Prédio foi inaugurado
• 2009 - Em abril, comissão
composta por vereadores e
engenheiro elaborou relatório
contendo as irregularidades na

estrutura do hospital.
• 2009 - Prefeitura encaminhou
documentos e o projeto do
hospital para Vigilãncia Sanitário '

dó Estado

• 2009 - Em novembro, Vigilância
Sanitária dó Estado reprovou o

projeto arquitetônico
• 2009 - Em dezembro, Prefeitura
adia entrega do projeto
refermulado para 2010.
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üulnta-feim, 17 de dezembro'
• Último Ouinto do Pagode 2009 /Grupo.Entre Elos

local: london Pub
Início às22 horas I Contato: 473055 0065 ou 8448 2122
Acesso: RS1 0,00 masculino e RS 5,00 feminino - primeiro lote

• Festa Volto 00 Mundo 2/Bondo OsVelhos/ DJ Paulico
local: Estação do Tempo
Início do às 22 horas I Contato: 47 33764822
Acesso: RS 5,00 feminino e RS 10,00 masculino - cobrndosu partir dos21 h

Sexto-feiro, 18 de dezembro
.- Noite Disco com bando Big Apple

local: tondon Pub
Início às 22 horas I· Contato: 47 3055 0065 ou 8448 1122

,

Acesso: RS 15,00 feminino e RS 20,00 masculino - primeiro lote

• Sextonejo com Nicholos &Motheus/ DJs Bibbe Andreatto, Spork e JoonzMuller
local: Estação do Tempo
Início às23 horas I Contato: 47 3376 4822
Acessos: RS 6,00 feminino e RS 12,00 mosculíno - cobrados o partir das 21 h

• Reveillon - Speciol Club MUMM chompogne / Special celebrotion set- 1 ano

de parceria DJ Carlos Fuse e Guilherme Konnin
local: COfombo's, em Indoiol
Início às 23 horas I Contóto; corombos.com.br .

Acessos: valores não divulgados

Sábado, '19 de dezembro
• Elos Free/Show com Grupo Nova Tendência
__ tocai: london Pub

Inícioàs23 horas I Conta�o: 4730550065 ou 8448 2122
Acesso: R$ 15,00 masculino e feminino free até 23h30, após, RS 10,00

• Discotecagem de hits de época com DJ Spork
loco.l: Estação do Tempo

_

Início às 23 horas I Contato: 47 33764822
Acesso: valores não divulgados .

• Bye Bye 2009 Moinho Disco / ladies Free até 23h30 / Sertanejo universitário com

duplo paulista João Victor & Lennon / Pagode com Marcinho Doãn e Os Pulgas/ DJ
Igor lima
Local: Moinho Disco

. ,

Início às23 horas I Contato: 47 9973 3866
A.cesso: R$15,OO masculino e feminino free até 23h30, após, RS 10,00

.

Domingo, 2.0 de dezembro
• Shaw de sertanejo universitário com duplo Alex &Willian

tocai: tondon Pub
Início às20 horas I Contato: 47 3055 0065 ou 8448 2122
Acessos: RS S:Oo feminino e RS 10,00 masculino

.

• Festa de Encerramento Estação / Bolado Iree com bando Forenight
Local: Estação doTempo

-

Início às 19 horas I Contato: 47 3376 4822
Acessos: grotuitos

'e o n t a t o @ p o r a e a s o . e o m

,
-

Sol,idariedade ,para
dar um Natal a todos
Oito crianças vâopassata data sem a família '.

_

-

CESAR JUNKESJARAGUÁ DO SUL

Um panetone, vários.cho
colates, árvore enfeitada e

alguns presentes sob ela. Os
cenários natalinos são tão
.comuns que há quem nem
se encante por eles. Mas, no
caso da maioria das crianças
e dos adolescentes atendidos
pelo Centro Hildegard Hu
fenüssler, antigo Procad (Pro
grama-de Proteção), tudo bei
ra o

_ desconhecido. Vítimas
de abandono ou de situações
de risco, os cerca de 200 jo
vens têm poucas referências

. positivas quanto à família e

aos festejos da data.
Por isso, hoje é dia de

reformular essas noções. A

partir das 19h e com direi
to a luzes e presépio, esses

pequenos vão ver o Papai
Noel ao fim de apresenta-

_

ções artísticas de visitantes
'e também organizadas por
eles mesmos. As -atividades' I

-encerram o ano de quem par
ticipa-dos projetos oferecidos
pela entidade, porém, deixa
uma lacuna aqs que ficam. O

Abrigo Provisório. tem, Iioje,
oito moradores. Cinco meni
nós e três meninas estão no

local simplesmente porque
não podem voltar para casa.

-:

No aguardo .de adoção QÚ da
restituição familiar, vão pas
sar o Natal assim.

KELLY ERDMANN

Ajuda sempre
é bem-vinda

Conforme a- gerente do'

espaço, Ivonete Sacani, nos

dias 24 e 25 de dezembro,
uma ceia e um café da manhã
fazem parte da rotina ofere-.
cida às crianças. No entan-.
to, quem quiser ajudar, pode
tornar os eventos mais feli
zes e' divertidos. Alguns pa
netones, por exemplo, já fo
ram doados por voluntários
da cidade. Para entrar em

contato, basta telefonar ao

número 3371'-8445. O Centro
da Juventude e Família fica
no Bairro Tifa Martins.

I
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Crianças atendidos por programas de proteçõo ccmemomm o Natal hoje

Pacien-tes ganham brinquedos
As crianças internados no Hospital e Maternidade Jorogoá não vão esque

cer do Noto.!. Graças às voluntários do Congregação dos Senhoras Evangélicos
Luteranos, no próximo segundo-feiro, elos recebem doces e brinquedQ$, estes
doados pelo empresa Duas Rodos. Já no Hospital São José, o lembrança do doto
aconteceu no último terço-feira, quando os pacientes foram surpreendidos com
músicos natalinos contados pelos corredores do entidade.
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Poro-raios
Definitivamente a segunda-feira tinha começado

da formamais azarada possíveL O céu nublado parecia
aindamais carrancudo com as nuvens cheias de chuva
teimando em encobrir os morros, A sombrinha, antes

_ esquecida'atrás da porta, era obrigatória e dividiu espa
ço nas mãos.com as moedas para o ônibus, a pasta-de
documentos' e amochila tirada das costas tardiamente.
Estavam encharcados, ela, as'pernas e os ombros.

,

O caminho de casa até ponto do coletivo é de 200
metros. Mesmo'assim, aquele dilúvio inesperado foi
capaz dealagar.a tudo, inclusive, ele. Para piorar, na
subida ao ônibus o guarda-chuva virou, os pés "pula
ram" dentro da Pàça amarela e a vontade de desistir
tomou conta do universo.

Estava atrasado e todos os 15 sinais de trânsito es

palhados' pelas dezenas de ruas a serem passadas tei-
. maram em preferir o vermelho ao verde. Lá se foram
mais 20 vinte minutos. E, por causa deles, o motoris

. ta não teve tempo de chegar antes da cancela baixar.
Béééééééééé. A buzina irritante do trem apitou na dire
,ção exata dos tímpanos, dando a ligeira impressão de o
cérebro ter saído do lugar.

\

k'Ias, só teve a certeza que isso não aconteceu quan-
- do o maldito Golf preto encerrou o trabalho iniciado
pela chuva. O banho, finalmente, estava completo,
_

- Booom diaaa, Beta!!! Como fói o fim de semana?
Viu aquele filme do cinema? E Q Faustão, ontemiPutz,
a· dança no gelo é o máxímol Ahh, eu vou fazer um
·leillããoooo .. Já lá lá lá....eu vou fazer um leilãoãooão ....

Sem murmurar nada,' abriu e fechou a porta em

ummilésimo de segundo. A voz o perseguiu, amúsica
odiada grudou nos ouvidos, o celular tocou.

,

- Cadê tu, cara? Cadê? Cadê? Cadê? '

Com a mochila virada sobre a cadeira, o telefone
voou para debaixo da mesà. De joelhos no chão, se es

ticou e alcançou o celular. O visar quebrou e não deu

para ver qual número chamava.
-Alô! -

-Quemfala?
- Quer falar com quem, hein?
-Beta?
- É ele mesmo. Quem ta falando; pô?
- É aCamilà. Felo Jeito não lembramais demim, né?!
• Camila? Camila? Claro. que lembro, Camila!

-

.

- Foimal, tá?!Acho que não liguei em boa hora. Nos
falamos outro dia.

- Nãoo, CanÍila! Péra aí, fica na linha'
-Oi?

.

" Desculpa. Meu dia não começou bem.
-,Hã?
- Vamos. sair no sábado?
- Ah; não sei, tenho umas coisas pra fazer.

-Que horas?
- Hum, às 8 horas?
-Taá.
-Me pega?
- Pô, to sem carro.

-Hum,
- Te encontro no shopping. Pode ser?
-Tá.
Tu tu tu
.; Putz, a ligação caiu ou ela desligou?!
O trovão veio tão forte que deu medo. A luz apa

gou. O computador desligou e destruiu o arquivo não
salvo. As buzinas dos carros, lá fora, ensurdeciam. O
trem parou e o trânsito também. -

,

Ele.foi dormir'na cadeira, com a testa sobre a mesa..

Os pés-continuavarn molhados.

• kellyerdmann@gmail.conl" ;,,'q-- "

VARIEDADES-------�-
-

CINEMA NOVELAS

JARAGUÁ DO SUL
• .Cine Breithoupt 1
• Lua Novo (Leg)
(14h,16h30, 19h, 21 h30 - todos os díns)

• Cine Breithoupl2
• Atividade Paranormal (leg) . '

(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 - Iodos os dias)

• Cine Breilhoupl 3
�. 2012 (Leg) (15h', 18h -Iodos os dias)
(21h - sex, soll, dom, seg, ter, quo)
• Avotor(Leg) (21 h - qui)

• Cine Cidade 1
.

� Planeio 51 (Dub) ,

(14h, 15h45, 17h3Q -Iodos os dias)
• Novidades-no Amor (Leg) ,

(19h15, ,21 h.15 -jedes os dias)

• üne Cidade 2
·2012 (Leg) (15h, 18h -Iodos os dias)
(21 h -r- sex, sob, dom, seg, ler, quo)

• • Avotar (Dub) (21 h - qui)

• Cirle Mueller 1
'. tuá .Novo (Leg) (14h20,- sex, sob, dom, seg, ter, quo)
(16h50, 19h20, 21 h45 - todos os'dios)
• Avotar (Dub) (l3h50 - qui) ,

• Cine Mueller 2
'. 2012 (leg) (15h, 18h20, 21 h20 -Iodos os dias)

o espírito natalino
e uma vida melhor

Nora Roberts escreve este remnnce

,
com duns maravilhosas histórias sobre o

poder transformador dos milqgJ�s nata, (," -

linos. As duas narrações tratam sobre os

desejos, ansiedades e temores de quem
"

vê na época mais mági,ca do ano uma
chance para reparar os erros do passado
e começar uma nova vida. Resta saber se
os tais mitagres realmente acontecem.

O�voo encantado
dO.pequeno Niko
Niko, uma peque'nó rena, sonha em

.

seguir os passos de seu pai, um m.embro
da brigada voadora do Papai Noel. Para
isso, ele treina incansavelmente todos os

dias, .mns sempre acaba virando piada ..
Em crise, ele vai em busca de seu herói,
no misterioso país do Papai Noel.

, .

CAMA DE GATO
Roberto conlo poro Verônica sobre Gustavo. Corlos
Edúordo surpreende Consuelo. o cominho do en

conlro com Gustavo. Toís falo poro Bené que ele
não pode casar com- Polrício. Kátio suspeito que
Verônica lenho descoberto ludo sobre elo e resolve
ir poro o 60S0 de Mori. Rose fico triste 00 saber que
Consuelo não foi 00 encontro com Guslovo. Carlos
Eduardo convence Corisuelo o não entregá-lo à po
lício. Verônica conclui que Guslovo está escondido

·

com Ferdinondo e.Julíeta Kálio conte poro Mori

que é irmã de Nolosho.

CARAS E BOCAS
Vicente se desilude com orejeição de Honnoh e deci
de ir emboro do país. Dafne conlo poro Honnoh que
Vicente está prestes o viajar e elo decide ir atrás dele,
abandonando Benjamin no momento de assumir os'
volos. Dirce aconselho Bionco o procuro r Téo, que se

demitiu. Felipe lenlo convencer Too dos qualidades
de Bionco. O cozinheiro dedoro que nãó sebese pode
ocredilor nos elogios de Felipe, já que ele é apaixona
do pelo amigo. Honnoh olconço Vicente no aeroporto
e pede que ele fique.

VIVER A VIDA
.

Paixão se desentende com Isabel por ter feilo
comentários poro lucinne sobre elo e Jorge en-.

quonlo élo, estava no Jordânia. Betino se disiroi
pensando em Corlos e é surpreendido por Cio risse,
que o questiono sobre suo mudança de compor
tomenlo. Isabel implico cóm Rénoto no perto do

hospital e os duas iniciam-uma confusão. Miguel 1
.

fico irritado com Renolo e vai emboro, e o deixo
sofrendo. Luciano diÍ aos pois que quer moror com
Marcos porque � coso nmereln é mais confortável

poro elo, magoando o mõe,
,

PODER PARALELO
Lígia pergunlo o Téo onde Tony está. Téo diz que
noo sobe. Lígia confesso o Iéo que não vai oguen
lar perder Tony. Lígia se oferece poro ir com Téo -

00 hospilol buscar Berenice. Renolo aviso ,o Neide

queelo será intfmodo a depor no Polícia ,Federol.
O delegado Anlunes afirmo que pelos suas conlos
daria tempo parti o' sujeilo que molou Armando
ser o mesmo pessoa qúe andou moscorodo pelo
hotel. Douglas chamo Luísa poro ir poro o Austrá·
lia com ele. Iéo, Sônia e Lígia não sobem como

·

contar o Berenice sobre o morte daMarília.

BELA A FEIA
Belo fica pasmo 00 ver Olga, que diz que nodo

atrapalhará o união de Cíntia e Rodrigo. Belo não
aceito o humilhação e aviso ainda que Rodrigo

·

está muito preocupado com Olga e que se souber
que elo lem andado por aí: pode não pe.rdoá-Io.
Elviro lê o diário de Belo, que o surpreende. Belo
fico nervoso e diz que irá ondor,sempre tom seu

diário. Guto fico surpreso 00 saber que Bárbaro
está se relacionando com'o pai de Belo. Bárbaro
diz que Adriano não pode fazer nodo contro seu

amor. Ele promete tomar providências:

(O resumo dos copílulos é de responsabilidade dos
emissoros).
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ReeseWitherspoon
,

divorcia-se de )ake
Está confirmado. Segundo relatado no

site "Just Jored", Reese Witherspoon
e Jake 6yllenhaal estõo separados,
após várias semcnns de especulações.
A separaçõo teria sido amigável. Os
atores teriam dçdo um tempo no

relucíennmento há alguns meses e

decidido voltar no mês passado, o que
acabou nõo dando certo, Eles come
çaram a namorar depois de div.idir
cenes no filme "Renditlon", em 2007.·

Lucia�a pode não
andar novamente

Silvio Santos já recebeu o termo de . Manoel Carlos contou ao jornal "Folha
cessõo de sua imagem para que sua de Sõo Paulo" que está recebendo
biografia, "A Fantástica História de muitos pedidos de cadeirantes para'

,.

Silvio Santos" seja adaptadQ) para que a personagem' Luciano, de "Viver a
o cinema. De acordo com o diretor, ( Vida"., nõo volte a andar. O autor explica
Carlos Augusto Oliveira, o ator Edson que "eles nôo.querem, por acharem
Celulari é o principal candidato para que é uma falsa ilusõo. Mas há muitos
o papelprincipal.'<:"Pensamos no _

.

casos em que isso é sim possível".
Edson primeiro. Mas vai depender da Ainda'assim, Maneco concorda que

, disponibilidade dele, jQ que o filme esse é o final mais coerente, já que a

de.ve ser lançado até o fim d� 2010". mensagem é a superaçõo.

Celulari irá atuar
como Silvo Santos·

SUDOKU

-.r-
i Esta é u.

Belinho, toda
faceira em

sua caminha!
.

O clic é da·
leitora' Carla

Aparecida
Lowin.

�
SOBRE O J060
É um jogo de lógica muito simples e vlcíente. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem
repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrada de 3x3.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

.

SOLUÇÃO
Chuva isoloda'entre a madrugada e o início da
manhã, melhorando com sol em todo Estado
no decorrer do dia. CHEIA MINGUANTE NOVA ,NASpENTE

'

16/12 <S._. 24/12

� Fases da lua
•.

• Jaraguá do Sul e Região

HOJE SEXTA

�
SÁBADO

MíN: 19°C iV1íN: 19°C MíN: 16°C
MÁ)(: 25°C MÁX: 27°C MÁX: 31°C
Nublado, Sol Sol com nuvens

DOMINGO

M�N:16°C .�
.

MÁ)(: 31°C C___�
Sol com nuvens

')(
GÊMEOS

. (21/5 a 20/06r
, Há uma predisposi
ção a aceitar o de
safio das mudanças .

mais radicais. "õje, você não vai
�

se contentar com a superficiali
dade dos fatos eu das pessoas.
No romance, um bom diálogo é
tudo. Apenas tome mais cuidado
para não falar demais ..

LEÃO·
(22/7 a 22/8)
Hoje, o astro I revela
que o esforço, a
dedic6ção e a disci

plina tornam o período muito pro
dutivo. Tanto a ,vida amorosa como
a profissional atrovessam um dos
momentos mais prozerosos. Você
precisa respeitar o mom.ento das
outros pessens.

SAGITÁRIO
• (22/11 021/12)

Medite sobre as

( .
coisas que dá

'

valor e veja se há

correções a fazer. Hoje, você terá
maior percepção do valor das
cgisas e do seu também. A paixão
ganha novos e�tímulos. Antes de
'querer relaxar; você precisa se

concentrar no trábalho.

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Lua e Plutão estão
no topo do seu ho

róscopo, indicando
que você deve se voltar para
as questões profissionais e ser

mais combativo. No amor; se
melhorar; estraga. Seus sonhos
podem ser mensageiros de algum
aViso.

LIBRA
(23/9 a 22/1 O)
Oill. favorável para
transformações e

mudanças na vida'
cotidiana, doméstica e familiar.
Não se surpreenda se estiver
mais cansado. No amor; não vai
faltar sensibilidade. Liberte-se
da imagem que acredita que

, seus amigos. fazem de você-.
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ANIVERSÁRIOS

17/12
Alida Gessner
Aline Pavanello
Ano Louro H. Hubner
Bruni Schwartz
Carlos A. Shroeder
Caroline C. do Costa
Cleverson M. do Nascimento
Douglas C. dos Santos
Everton G. Kurclieski
Fabiane Frazner
Felipe E. da Cósta
Flavio Bruch
Frank Barg

'.
Italo Antonio Giglio·

.

Ivana Parucker
, Ivone Pereira Barros
Jackelini Bassani

, Jaime 1 Kiiltkowski
.

João Vitor Konell
Uno Zweisk
Lucas Buttendorss
Maicon R. Maier
Mordo K. Fiedler
Mareio C. Pinto
Mario A. Lenzi

.

Marili J. liatemann
,Mathe'!,s R.,de LilJla
Melyssa M. Pacheco
Mitsu Kiyama
Neuzimar D. de Mouro
Paulo B. Marquardt
Ricardo Mader
Ronaldo Tillmann
Roseli Néllmann
Sandro D. Vieira
Sergio Lauge

.

Silmara F. Bonatti
Sonia Mesquita
Vinicius P. H. do Silvo

DIVIRTA-SE
,

Ultimo desej"o·
Dois homens condenados à cadeira

, elétrica foram levados no mesmo

dia à sala de execuçõo. Chegando
lá, o ca-rrasco perguntou ao primeiro
homem:
- Filho, v.ocê tem um último pedido?
- Tenho. Como eu adoro pagode, -

gostaria de ouvir o CO'dos Travessos,
Negritude Jr, Karametade, Os More
nos; Belo e Ki-Loucura pela última vez

antes de morrer.

O corrasco virou para o segundo
condenado li perguntou:

.

- rvocê, qual seu último pedido?
- Posso morrer primeiro?,

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
O seu espírito está
mais paI'(! o isola
mento e a reflexão.

O trabalho pode ser exaustivo e

sua energia vital está em baixa,
cuidado! A Lua Nova per.mite que
você deixe crescer naturalmente
os mais profundos desejos do
seu coração.

.

�
TOURO.

. (21/4 a 20/5)
.

Mostre-se mais
" consciente de suas

limitações para
poder superá-Ias e não assuma

mais compromissos do que pode.
Os astros dão novos estímulos
ao coração: abuse da sua sensu

alidade. Judo'que for verdadeiro
deverá florescer em sua vida.

""" "'"
CÂNCER

rrr
,VIRG�M· "" ESCORPIÃO

�.) �2!�:í:�I���-e'��''''�'' .' i��:i�:d���!lacio- ��*?� ����!�oap��1��0
., ; você precisa virá de·

' , nadas à resta!lra- " '" '":'':-;'''
-

se desgastar com
outros. Não deixe ção, reforma e tudo

.

<,_,. '. projetos que não
.

que as suas responsabilidades que lhe.dê prazer contam com caminham. Discer-
com a família se transformem ótimás vibrações, mas é hora de nimento é fundamental para obter
num fardo. Interesses em comum controlar seus gastos. No amol;. a vitória desejada. Na paixão, a
fortalecerão o romance. O corpo invista mais na pr.ivacidade. Seja atroção será marcante. A melhor
fala, preste atenção no descanso. um pouco menos racional e se maneiro de consolidar uma união'

..

que ele está pedindo. entregue aos impulsos.
.

é dilr liberdade a quem ama.

�. ,

CAPRICORNIO r-

PEIXES

J (22;12 a 20/,1). til.. (19/2 a 19/3)
".(. O dia traz ... Amigos darão a

_

aborrecimentos Y-"� maior força na

com uma pessoa concretização d�
autóritária, também é bom ter planos. Sua relação com pessoas
cuidado para nao se sobrecarre- - - de prestígio conta com ótimas
gar no trabalho. O mistério pode vibrações. No setor afetivo, o
envolver o romancé, aproveite o. . astral é de grande realização. Dê
clima. Não espere muito de uma o melhor de'si sem qu��ti9nar_�e
só vez, mentalize boas energias. gosta ou não do, que faz.
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LEITURA ESTADO QE SANTA CATARINA 1 PODER JUDJCIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul /211 Vara Cível
'Rua Guilherme Cristiano Wackcrhagcn, 87, Vila Nova - CEP 81J.259��OO. Jaraguá do Sul-Se - E-nwil'
jgsvar2(úilj.SC.go\'.br
Juiz Substitu(o: Bruno Makowiecky Salles
Chefc de Cartório: Ana Lucia Rozza

I

EDITAL DE CITAÇ:ÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 20 DI AS

Execução Por Quantia Certa Contra Dc\,édor Solvente n" 036,08,009044-9

Exeqüente: Casas da Água Materiais para Construção Lida.
Executado: Maria Santina Lcnies Carlet

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraquá do Qul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Re

gistro de Imóveis da Comarca de' Jaraquá do Sul/
SC, torna publico pelo presente edital, que CENTRO
IMOVEIS LTDA, CNPJ sob n" 04,636,570/0001-23,
estabelecida na Rua Exp. Gumercindo da Silva n"
119, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei n
c 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado nas Ruas 607- João Jahn e 1195-Sem'Nome"
Bairro João Pessoa, perimetro urbano de Jaraguá do

Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pelo Prefeiiu
ra MuniCijjal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão n" 398/2009, expedida em

15,10,2009, assinando como responsável técnico, o arquiteto e urbanista Jorge Ta
deu Franceschi Baratto, CREA 1)°70739-5, ART nO'3577724-7, O desmembrarnen
to é de caráter residencial, possui a área total de 358,98m2, sendoconstltuído de

2(duas) parcelas, !J . .'

]0 prazo de lmpuqnaçãopor 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 Serve.ntia: Av, Marechal Deodoro da
'Fonseca, 1,683 -.Centro, Jaràgúá do Sul/SC,

JARAGLiÁ DO SUL, 7 DE DEZEMBRO DE,2009
AOFICIALA

Jaraguá recebe
Biblioteca Móvel
A Biblioteca Móvelltapemirim (Uni

dade Shell) é uma das atrações desta
semana em Jaraguá do Sul. Estruturada
em um ônibus, ela estará estacionada
até sábado, 19, na Praça Ângelo Piazera,
onde pode ser visitada ne horário das-
9h30 às 17 horas. Além de um acervo

com mais de mil livros de diversas drens
de interesse - literatura, enciclopédias,
esporte e medicina, por exemplo - o eS

paço também oferece atividades lúdicas
aos frequentadores, como rodas de. lei
tura, histórias com. fantoches, oficinas
lúdicas, projeção de filmes, jogos intera
tivos, entre outros.

Cit;lIldo(a)(s): Maria Santina Lemes Carlet. brasilcirota). Casada. Comerciante, RG I A8�,60:;-1, CPF
57ü.ií87,259-15: Rua Julius Verch. :)]0 ou .180, Czcrnievicz - CEP g9.255-281l_ Fonc (047), Jaraguá do
SuJ,SC
Valor do Débito: RS 3,23i,3G. Data do Cálculo: 'I8/U912008. Por intcnncdiodo presente. a(5) pcssoaís)
acima idcntificadaís), atualmentecm local incerto ou não sabido. ric::l(m) cientcrs) de que. neste Juízo de
Direito. tramitan: os aulas do processo epigrafado. bem C0l110 CITADA(S) para, cnl'3 (três) diax,
contados do transcurso do prazo deste "edital, cfetuancm) o pagamento do principal. acessórios."
honorários advocatícios e despesas processuais. Não ocorrendo o pagamentê, proceder-se-á ,1 penhora de
bens do. executado. O executado poderá opor-se ú execução por meio de embargos, nu prazo de 15

(quinze) dias. a contar do término do prazo da cjtação .- E. para que chegue (10 conhecimento de' todos.

partes c terceiros, foi c.'\pcdido o presente edital. o qual será afixado no local ele costume c publicado I

ve:t{cs). com intervalo de () dias' na forma da lej.·
�

Jaraguá do Sul (SC):OI dc dezembro dc 2009.

WEG AUTOMAÇÃO S.A. GRUPO WEG COMPANHIA FECHADA CNPJ
sob nO,08.520.338/0001'-86 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.000
- Bloco D - Fundos CEP 89256-900 - Vila Lalau Jaráguá do Sul -

Estado de Santa Catarina NIRE nO 4230003136-4
EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Re

gistro de Imóveis, da Comarca de Jaraguá do Sul/

'-SC, torna publico pelo presente edital, que CENTRO
IMOVEIS UDA, CNPJ sob n" 04,636,570/0001-23,
estabelecida- fia Rua Exp, Gumercindo da- Silva n"

119, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei n
c

6,766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado-nas Ruas 607- João Jahn e 1196-Sem Nome,
Bairro João Pessoa, perímetro urbano de Jaraguá do

Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pelo Prefeitu-,
ra Municipal'de Jaraguá do StlI/SC, conforme Certidão n" 397/2009, expedida em

15,10,2009, assinando como responsável técnico, o arquiteto e urbanista Jôrge Ta�
deu Franceschi Baratto, CREA n" 70739-5, ART n" 35777_02-6, O desmembramen
to é de caráter residencial, possui a área total de 377,46m2, sendo constituído de

2(duas) parcelas,
]0 prazo de impuqnação porterceiros é de l5(quinze) dias, contados da data da

ultima publicaçãó do presente edital; e deverá ser' apresentada porescrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da

Fonseca, 1,'683 - Centro, Jaraquá 'do Sul/Se,
JARAGUÁ DO SUL, 7 DE DEZEMBRO DE 2009
AOFICIALA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXT�ORDINÁRIA DATA, HORA, LOCAL: 10/08/2009; as 16h; a Avenida
Prefeito Wàldemar Grubba, 3,000, bloco D - fundos, Vila Laláu, Jaraguá do Sul, SC, PRESENTES: 100% dos
acionistas com direito a voto, conforme assinaturas constantes no Livro'de Presença deAcionistas. DIREÇÃO
DOS TRABALHOS: Presidente: Harry Schmelzer Junior; Secretário: Dimas Tarcísio Vanin. PUBLICAÇÕES:
Dispensada a publicação do Edital de Convocação, face apresença de todos os acionistas (artigo 124,
§ 4° da Lei nO 6.404/76), e da unanimidade das deliberações tomadas, ORD!=M DO DIA: Foi lido pelo
Secretário a Ordem do Dia, DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 01, Aprovação "in totum"
do Protocolo e <Justificação de_1llotivos dá Incorporação total desta Companhia (INCORPORADA) na Weg ,

Equipamentos Elétricos S/A (INCORPORADORA), firmado aos 06/07/2009, pelas Diretorias das duas
Companhias (incorporada e incorporadora), o.qual encontra-se arquivado na sede da Companhia. 02. Rati
ficação e aprovação donome dos peritos avaliadores: (a) MARCOS HOEPERS; (b) MARCOS WULF; e (c)
HERMANN KAESTNER, como peritos avaliadores escolhidos pelas Diretorias desta companhia e daWég Eq
uipamentos Elétricos S/A, para elaboração do tauco deAvaliação dos bens, direitos e obrigações desta Com
panhia a serem incorporados na Weg Equipamentos Elétricos S/A, os quais estão nomeados equallflcados
no Protocolo' retro transcrito e aprovado. 03, Aprovação do Laudo de Avaliação firmado em 01 /o.S!09'pelos
peritos avaliadores, indicados no item anterior, o qual encontra-se arquivado na sede da Companhia e

concluiu que o valor contábil do acervo líquido da WEG AUTOMAÇÃO S/A, em'31/07/2009, a ser incorpo
rado na WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A é de R$ 19S,295,877,46 (Cento e Noventa e Oito Mil
hões, Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Setentá e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos).
04. Aprovação da incorporação do patrimônio desta companhia, dos 'bens, direitos e obrigações na Weg
Equipamentos Elétricos S/A, tudo conforme Proto'colo e Justificação de Motivose Laudo deAvaliação retro '

aprovados. 05. Em função da incorporação total do patrimônio líquido desta Companhia na Weg Equipamen
tos Elétricos 'S/A, os acionistas subscrevem ações na incorporadora, proporcional às' suas participações na

INCORPORADA 06, Autorização para que os Diretores desta companhia e da Weg Equipamentos Elétricos
S/A, tomem todas as providências necessárias àefetivação de que trata o Protocolo e Justificação de Motivos
e Laudo de Avaliação antes citados, 07, Em função da mcorporação total de que tratam os itens anteriores,
fica declarada extinta esta Companhia, devendo" a Diretoria tomar as providências que nesse sentido se

fizerem necessárias. 08: Em função da aprovação unânime das deliberações tomadas pela totalidade dos

acionistas, não há acionistas dissidentes. 09. Deliberaram publicar a presente ata através de Certidão,
sob a forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Acionistas. Nada mais havendo a ser tratado,
o senhor Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, sus
pendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta ata, que é por todos assinada. Jaraguá do

Sul(SC), 10 de agosto de 2009. Assiifaturas, Harry Schmelzer Junior. Presidente, Dinias Tarcísio vanín.
Secretário, Acionistas: WEG S/A Harry Schmelzer Junior, Diretor presid,ente Executivo, Alidor Lueders ..

Diretor de Relações com Investidores. Weg Equipamentos Elétricos S/A. Harry' Schmelzer Junior. Diretor
Presidente Executivo. Alidor Lueders. Diretor. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração.

,:Gerd Edgar Baumer. Vice-Presidente do Conselho de Administração. Martin WerDinghaus, Miriam Voigt
Schwartz. Membros. Certificamos q!J8 a presente écópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembléias
Gerais nO 01, as folhas 27 a 34, reqlstrado.na JUCESC sob nO 07/110482-S em 17/04/2007,

Harry Schmelzer Junior - Presidente Dimas Tarcisio Vanin �- Secretario
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/12/2009 SOB N° 20092475442 Protocolo: 09/247544-2, DE 28/08/2009

AMVALI

Escola de"Governo
.

forma' 46 alunos
A Escola de Governo e Cidadania da

,Amvali realizou essa semana a cerimô-
.» nia de íermuíum da sua 8° turma, em

Jaraguádo'Sul. O evento contou com a

presença do presidente da Amvali, pre
feito Valdir Corre0, dos prefeitos Fel�e·
VOigt e lui� Carlos Tamanini. A Escola de
Governo e Cidadania realizou diversas
palestras este ano sobre temas ligados à
gestão pública e englobando seismccn
ambientes: cultuml. social, econômico,
político-institucional. físico-Territorial e

ambiental. Em 2010 as inscrições para
a 9° turnia devem iniciar em fevereiro.

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 VALDIR' MARIO JOCIMINI, CI, n" 597,380-;;-SESP-SC,
CPF n" 248:'356,849-15, brasileiro, divorciado, representante co

rnercial, residente e domiciliado na Rua 1190-Francisco Jacomini
n" 2�, Bairro, Boa Vista, nesta cidade, ALMINDA BACHMANN, CI n"
410,521-4-SESP-,SC, CPF n" 621,257,539-87, brasileira, divorciada,
do lar, residente e domiciliada na Rua 112-Domingos Rosa' n" 389, nesta cidade e GIANE
CARLA JACOMINI; CI n" 2,988,812-3-SESP-SC, CPF n" 936',220,909-87, brasileira, sol
teira, maior, arquiteta, residente e domiciliada na Rua 112-Domingos Rosa n" 389,.nesta
cidade; requereram com base no art. 18 da Lei n" 6,766/79, o REGiStRO DE DESMEM
BRAMENTO, situado rias Ruas 112-Domingos Rosa e 1190cFrapcisco Jacorniní, Baírro
Ilha da Figueira, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado'
pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/Se, conforme Certidão n°.306/2009, expedida' .

-em 14.09,2009: assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura José

ClénioVargas de Oliveira: CREA n014266-2, ART n" 3502375-3, O desmembramento é' de
caráter residencial, possui a área total de 34,262,00m2, sendo constituido de 3(trê�) parce-_,
lás, sistema viário 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 apresen'lada
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, 11 DE DEZEMBRO DE 2009
AOFICIALA

Estandes à venda·
no Saldõo-de Verão REPÚBLICA FEDERATIVA ÓÓ BRASil

ESTAQO DE SANTA CATARINA
.

Tabelionato" do Município I;' Comarca de Jaraguá do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
. _ Iabeltã e OficiiJ!a Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca na 1589,
Felefcne: (47) 3273-2390 H. de Func. 09:00h as 18:00h

Já está aberta a comercialização de es
tandes parei a Feira Saldão de Verão 2010,
que acontecerá dias 13 e 14 de março, na
Arena Jaraguá. Segundo a organização,

. essa é uma oportunidade para os lojistas
dos segmentos de confecção, calçados
e acessórios, expor e liquidarem os seus

estoques. O valor do investimento para es

tàndes d,e nove metros quadrados é de RS
620 (o corredor) e dê RS 670 (de esquina)
e para os estandes de 15 metros quadrados
é de RS 1.115. Informaçôes pelo telefone
(47) 3371-6757 ou 8844-4772, e ainda
pelo

.

e-mail administrativo@epistemee
ventos.com.bf.

REPÚBmCAFEDERATlVADO BRASIL-ESlADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de )araguá do Sul· MargotAdeliaGrubba Lehmann, Tabeliã eOficiala

Designada· AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca n° 1589 - Telefone: (47) 3273·2390
,

Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h "

,

EDl1l\LDE INTI)I1AÇÃQ
Saibam-todos que virem o presente eQital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da puolicação deste edital a os aceitar ou pagar no fiduo legal (3 dias úteis), alertando·se,
desd� já, quanto à possibilidade de ofereclinento de �sposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo,·ser
lavrado e registrado o protesto correspondente, A presente publiGaçãb se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), oupagar(em) ser(em),desconhecidas, sua localização incerta, ignoraçla ou inacessível, aufor(em) residente(s]
ou domiciliada(s) fora daCircunscrição Geográfica daSetventia ou, ainda, po�que 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 CNCG),

Protocolo: 131089 Sacado: CLAUDIA BEATRlZFOLCHINI CPF: 043.136.539·37
Cedente: PELEGRlNI ETOMEI LIDAME
Númerodo Título: 12388 Espécie: Duplicata deVendaMercantil1'or Indicação
Apresentante: HSBC BANKBRASlLSA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 15/10/2009 Valor: 169,00
liquidação após a intima,ção: R$IO,OO, Condução: R$ 4,74, Diligência:R$ 20,00, Edital:!J$ 10,00

EDITAL
. ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Óficiala do Registro

de Imóveis da.Comarca de Jaraguá do sul/SC, torna pu
blico pelo présente edital, que PETRONILHA GELSLOIS
CHTER TIETZ, CI RG n02/C-3,379,566-SSP-S8, CPF n°

947,810:289-34, do lar e 'seu marido FRANCISCO TIETZ,
CI RG n° 4,767.169-6-SESP-SC, CPF n° 352,,357,999-68,
operário aposentado, brasileiros, casados pelo Regime da
Comunhão Univer�al de Bens, anterior à vigência da Lei

6,515/7.7, residentes e domiciliados 11,a Rua 5-Preféito José
Bauer n° 1.856, Bairro Três Rio do Sul, Desta cidade, reque
reram com base no art, 18 da Lei n° 6,766/79, o R.EGISTRO
ÓE DESMj:MBRAMENTO, sityado na Ruas 5 - Prefeito
José Bauer e 1151- Três Marias, Bairro Três Rios do Sul:perimetro urbano de Jaraguá do Sul/
SC, abaixo caracterizado, aprovado pela-Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, confol1Í1e
Certidão n°, 276/2009, expedida em 20.07.2009, assinando como responsável técnico, a enge
nheira civil Ana Maria Badura, CREA n° 16605-3, ART n° 2791371-W 8, O desmembramento
é de cpráter residencial, possui a área total de 24,450,00m', sendo constituido de 1 (uma)
parcela 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 üficiala que
subscreveéste, no endereço da Serv.entia: Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 1,683 - Centro,
Jaraguá do Sul/SC,

"

,
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Protocolo: f31379 Sacado: IRINEUMEWOLAME.. CNP): 73,801.65(\/000
Cedente: FRIGELARCÓMERCro.E DISTRIBUICAO SA CNP): 92:660.406/000
Número doTítulo: 2/26797501 Espécie: D�plicata de Venda-Mercantil por�ldicação

-

Apresentante: B�CO DaBRASIL SA
,

Datavencimento: 03/12/2009 Valor: 216,00
Liquidação a�ós'a ihtimação: R$10,00, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,00..Edital: R$ 10,00PROGRAMA CVV

DE VALORIZAÇÃO
DA VIDA

Protocolo: 131504 Sacado: IRINEUMEWQLAME CNP): 73,801.656/000
Cedente: F)UGELAR COMERCIO E DlSTRIBUICAO SA CNP): 92,660.40,6/000
Número do Títldo: 2/268272bl Espécie: Dúplicata de Venda M�rcantil por Indicação ,

Apresentante: BANCO.DO BRASIL SA DataVencimento: 05/12/2009 Valor: 230,00
liquidação após a intimaç�o: R$IO,OO, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Vócê nem imagina o que uma
conversa pode fazer pela sua vida,

Atendimento todos os dias,
inclusive domingo� e feriados.
Pessoalmente: das 7h às 22h
ou pór telefone: das 7h às 23h,

Fone: 3275-1144 / Rua Antonio
Cunha, 160 - sala 9 (piso superior da

, rodoviária) - Jaraguá do Sul - SC

Protocolo: 131512 Sacado: MAQMAIS COM E SERVJCOS ll'DAME 'CNPnO,833, 700/000
Cedente, CAVEMAC INDUSTRIAL E COMERCIALDEMAQUINASlMPCNP): 48.036.552(000
Número do Título: 0454860013 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVen'cimento: 06/12/2009 Valor: 617,26
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Co�dução: R$17,41, Diligência: R$ 20,00,Edital: R$10,00

'.

�------�--�-----------------_._�------�-��---�-�---��-���-��-��--���-�-----�.�-���-----��------�-�---�--��-���-�-�---��--�---�

Protocolo: 131517 Sacado: NEUSA SILVEIRA M FRANCA CPF: 951.691.809·34
Cedente: LENZI & FILHOS LIDA CNP): 80,126,840/000
·Número doTítulo: 01,7012 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DOBRASlLSA DataVencimento: 01/U/2009 Valor: 177,00
liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$13,89, Diligência: R!20,00, Edital: R$ 10;00

MargotAdeJia 0ubba Lehmann, Tabeliã e Oficiala Designada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

',' ALMOÇO"
Mariana Felders reúne listinha bem restrita para almoço no seu bonito apar
tamento em Piçarras, com pano de fundo incrível, para tudo o quanto é lado,
em grande tarde do próximo sóbado. Entre outros: Marta Wielle, Silvcnn Cou
tinho e o astral de se mpre, com as filhas Rubia, Roberto Luz, Ronaldo Packer
e mais e mais e mais ...

DO LEITOR-
"Moa, agradeço pelo teu incentivo na tua tão renomada
coluna. As vendas esquentaram depois que divulgaste
aquelas notas e que as Livrarias Curitiba colocaram a

venda no site para todo o País. Já estd prevista segunda
edição. Desejo um Feliz Natal e um excelente 2010."

LEITOR FIEL ,

O leitor fiel de hoje é o gente boa Lima,
dos Lobos Velozes Moto Clube de Guara
mirim. Ele éavtro amigo que lê o coluna
todos os dias poro ficar super por dentro
dos notícias do nosso região.

NAT
A minha querid� Bruni, do Bicho Grilo, bem
nesta quinto-feira, estréio o idade novo. Por
favor, não ousem esquecê-Ia. Liguem! Elo
vai odorar saber que foi lembrado:

" Em codo primeiro
do ono o céu é

" cuidodosomente
repintodo de ozul. ,,MARIO QUlNTANA

.

ONDE COMER /

,

BEM EM JARAGUA
No Smurfs. Um dos melhores lanches
da região.

(I{(I
CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES
Concretizando seu projeto de vida

www.cricíumaconst.com.br

NAS RODAS .'

• A urucubaca do réveillon
volto a atacar. Pedrinho
Mendes está de novo sol
teiro. Essa é o 10° vez que
ele acaba um namoro às
vésperas da virado de ano.

• Os apaixonados José'
Osnir Tibes e Mario Roseli
Spezia estão em contagem
regressivo poro o grande,
casório dia 19.

• O boa gente Rafael Men

donça, depois de muito

tempo dando uma de popa-
-

gaio preso pelo coleira, vai
passar, o Natal e a virada
de ano livre, leve e solto.
A mulherodo que se cuide.

• O empresário Flávio MtJri
lo e suo Sabrino Vieira sem

pre i1poixonados.

ELOGIOS
Pelo meu iPhone tenho escutado

elogios sobre o loja Mundo 'dos
Brinquedos, no Reinoldo Rou, pilo
tado pelo casal Edinei e Mario Seo-

, pelli. Lá você encontro os mnleres

lançamentos de todas às marcos.

Incrível! Vale conferir!

Cintia, Cloudinho e

Vonessa lunnn, nas
balados do modo

Os Amigos do Pocker e Fórmula 1, no seu 5° ano consecutivo,
movimentando o Natal paro os mais necessitados

Já está circulando o

elegante convite de
casamento do bonito
Carolino Schead Grociolo,
sobrlnhà do nosso

renumndo advogado :
Ormar Grociola, com
itojoiense José Carlos.
_O casório será dia 16 de

janeiro. Os convidad-os .

serão recepcionados em

grande estilo no belíssimo,
sede do Itamirim Clube de
Conipo em Itojaí

SALOON
A choperio Soloon começo agitar.
Hoje, tem Co,yote Jack acústico. Jó, na
sexto-felm, 'o presença do excelente
cantor Adriano Nogueiro e, no sábado,
o Quarteto em Três eommulto pop rock
movimento a cosa. O festerê começa
sempre às 22 horas. Vale conferir

KANTAN
Hoje, o Konton movimenta uma noi
te diferente. Até as 22 horos, o casa

funcionará normal. Em seguida,
- Fernando Raboch, dono do pedaço,
obre as portas paro seus fiéis clien
tes e embalará madrugado o foro 00

som de vários DJs. Vai perder?

•
••••
••

BUELTEA
Ernp ree n o im e n to s

www.bueltermann.com.br

TE CONTEI!
• A revista do site Moa
Gonçalves, que estampo o amigo
Daniel, da Mentawaii, jó estó
circulando no urbe sorriso.

• O pessoal bacana do Kayrós
aviso seus comensais que haverá
almoço no hotel 'somente até
o dia 18, seno-Ielra. Depois a

cozinha fecho poro repaginação e

retorno dia 4 de janeiro.

• Li num jornal que Dilma
Rousseff disse que com "um -

bilhão de dólares não faz nem
eosquinhes"? Pode?

• O cantor Johny movimenta a

choperla Scondidinho no noite
desta quinta-feiro.

• Sexto-feiro, no-London Pub
muito anos 80 com a presença da
excelente banda Qig Apple.

• Faç_a uma criança feliz neste
Natal. Por favor, não esqueça.

·

• "Os infelizes são ingratos; isso
faz porte do infelicidade deles."

.

Autor: Victor Hugo

• Com essa, fui!

FESTA DO CHOPE
A Sociedade Recreativa Vftório Rio do
Luz promove, no próximo dia 19 de
dezembro, o partir dos 22 horos, a 8°
Festa do Chope. O baile será animado

pela Bando Adler's Bond. O chope seró

Kiinigs Bier, no compro .de cada barril,
grátis um proto de petisco. Ingressos
a RS 10,00 somente no horo. Reservas
de mesas com barril, ligar para (47)
9152-0921. Dó-lhe chope!

DICA DE QUINTA
Curtir o bar O Meu Boteco.
Às quintos-feiras sempre

-

uma novidade_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Unha de Fundo
,

JulimarPivatto
; .

NATAÇÃO

julimar@ocorreiodopovo.com.br

DI\(ULGÀÇÃO

,
Ele a'pareceu ,

Messi ontemmostrou porque é um dos grandes favo
ritos ao título de Melhor do Mundo da Pífa.no dia 21 de

. dezembro. Ontem, o Barcelona empatava em IxI com o

Atlante, do México, pelo Mundial de Clubes. Ele entrou
e, no primeiro toque, virou a partida. O Barça ainda fez
o terceiro e deu um show com grandes jogadas e toques
de primeira. Se vencer o Estudiantes, no sábado, o time
catalão quebra o tabu de nunca ter conquistado o Mun
do. E Messi fica.mais perto do troféu individual, mesmo
não correspondendo na SeleçãoArgentina.'

-

li -

ESTATfsTICAS

. APENAS QUA:TROMODALlDADES
ESTIVERAM PRESENTES EM TOQÀSAS
EDiÇÕES DOS JOGOS OLíMPICOS DA

ERA MODERNA: NATAÇÃO, ATLETISMO,
ESGRIMA E GINÁSTICA ARTíSTICA..

DOIS TOQUES:
ESTADUAL·Krona/Joinville e

Florianópolis fazem hoje, às 19h,
.

a final do Estadual de Futsal.. O

jogo será no Centreventos e os

donos da casa jogam pelo empate.
,
***

HOMENAGEM � Os pais do nadador

Felip-e Mathias o parabenizam
pelos excelentes resultados
conquistados no Estadual de
Verão (categoria juvenil 2) -

ouro em cinco provas: 100m
e 200m peito, JOOrn e 200m
costas e 200m medley, além de
ter batido o recorde nas duas
provas do costas.

'GOLEADA.No jogo de ida, vitória
joinvílense por 5xO. A partida
será transmitida ao vivo pelá
Record News.

Joraguaenses em torneio; de renome
Brasileiro Júnior e Sênior terá a presença de cinco atletas da Ajinc

'

JARÀGUÁ DO SUL

Cirico atletas da equipe
-Ajinc/Urbano/Flvlli; . estão em

São Paulo, no Esporte Clube
Pinheiros, 'onde' participam

-

do Campeonato Brasileiro Jú
nior, Sénior e. Torneio Open.
Bárbara Hermann, na cate

goria sênior, [an Doubrawa,
Henrique Fructuozo e Otá
vio de Azevedo, na júnior 2,
e Helena Cschwendtner, na

.

júnior 1, tem, como objetivo
se classificarem entre os oito

primeiros de cada categoria,
o que seria "uma realização",
conforme declarou o técnico
Ronaldo Fructuozo, o Kiko ..

A competição é uma das
mais importantes do ano e

conta com a presença de na
dadores da Seleção Bràsilei
Ta, como César Cielo, Thia
go Pereira, Fabíola Molina e

[oanna Maranhão. Segundo

Kiko, a possibilidade de cone

viver com esses grandes no
mes da modalidade também
entusiasma a equipe. "Ven
cer uma prova dessas é um

objetivo muito difícil, mas

somente pelo faia de partici
parem já é. uma grande con

quista", considerou o trei

nador' emendando que por
causa do alto nívél da com

petição, os organizadores es

tão esperando até quebra de

recordes mundiais.'
"Todos estão muito empol

gados, apesar das categorias
.não serem as principais, será
muito disputado". A equipe;
que .embarcou na terça-feira"
foi desfalcada de dois impor
tantes nomes. Marina Fruc
tuozo e Talita Hermann; da

.

sêníor, estão em fase de con

clusão da faculdade e não pu
deram viajar.

DIVULGAÇÃO

Jan, Otavio, Helena e Henrique nadam,porJJom!esultado em uma das competições mais difíc�is do ano

COMUNICADO
Nibet Oeucher Mendonça torna público que requereu à FUJAMA (Fundação Jaraguaense do Meio

Ambiente), autorização para súpressão de vegetação nativa .ern área urbana, Licença Ambiental Prévia
(LAP) e Licença Ambiental de Instalação (LAI) para a atividade de parcelamento do solo com localização
à Rua Manoel Francisco da Costa sin°, bairro João Pessoa, Jaraguá do sul/se. o prazo para impugnação
junto à FlJJAMA é de 20 (vinte) dias corridos a partir da data desta publícação, sendo que o licenciamen-
to será concebido se atendida à legislação ambi�ntal.

.
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'BRASILEIRÃO

ATLÉTlCO-GO • INVESTIMENTO
Já de olho na Série A do ano que
vem, o presidente do Dragão, Val�i
vino José de Oliveira, corre atrás'de
patrocinios para começar a montar
uma equipe competiti_va, Além disso,
'aguarda a verba da televisõo.· _

ATLÉTlCO-MG • FURANDO
.A diretoria do Galo Mineiro lllravesIDu a

negociação com o Palmeiras e confinnou
ontem a contmtação do ataconteMunqui,
que estaw,no Avoí. CAlmo vem acontecen
do com frequênda,i8 anún�o foi feito via
twitter do prilsidente Alexandre Kalil:

ATL�TlCO-PR • INDEFINiÇÃO
· Destaque do Furacõo na temporada, .

o meiaWesley tem futuro indefinido.
O time paranaense aguarda uma
resposta do Santos, que detém os

direitos do Jogador, e já adiantou que
pretende continuar com ele.

BARUERI • MUDANÇA
·

.

Brigada com o atual prefeito da ci
dade, a diretoria do B,arueri admite

· mudar de sede. Além de perder mais
de meio time e também o treinador,
o clube pode se transferir para Presi
dente Prudente.

BOTAFOGO • DE SAíDA
Dois importantes atacantes do Fogõo
podem deixar o time até o fim do
une. André Lima e Victor Simões têm'
contrato até 30 de dezembro, mas

.

ainda não foram p[ocurados para
uma possível renoyação.

.

_ CEARÁ· DESFALQUE
Um dos mai(lres destaques do Ceará
na Série B 2009 deve trocar de casa

nos próximos dias. O meia Geraldo,
, autor de 13 gols no campeonato,

recebeu uma proposta do Itumbiara,
·

de Goiás.
.

CORINTHIANS • NOVIDADE
Depois do anúncio de Roberto Carlos,
o TImõo pode assinar com mais um

reforço "esírnnqelm", Liberado do _

futebol japonês, o meia Danilo" ex

Sõo Paulo, pode assinar na segunda-
feira.

.

CORITIBA • MULTA
Além- de'perder o mando de campo
por 30 partidas, por causa da contu
sõo na última rodada do Brasileirõo,

.. o Caxa também foi multado em RS
610 mil, Já se especula até que o

time possa mandar alguns jogos em

Joinville.

CRUZEIRO· DE VOLTA
Alguns jogadores que estavam em

prestados a outros clubes começam a

.

ser reintegrados na Toca da Raposa.
Nessa semana, foram confirmados os
retornos de Anderson lessa, do Náu
tico, e Marcos, que estava. no Bahia.

FLAMENGO· RENOVA ÃO
O Flamengo ainda nõo decidiu a re

novaçõo de contrato com, o técnico
Andrade. Segundo o Globoesporte.com,
o treinador aceitou uma redução na

·

proposta, mas o relacionamento com a

diretoria ficouarranhado.

é
FLUMINENSE· NEGOCIAÇÃO

\_ • ::;;; •
.

O Tncolor daS laranjeiras é mais um dos
,

JII I • • dubes interessados no lateral-esquerdo

V
Júlio Césat do Gaiás. O que pode atra

.

: palhar a negociação é o. que jogador tem
vínculo com o Cruzeiro até o fim de 201 O.

•

FORA DE CAMPO

GOIÁS, • APRESENTAÇÃO
_

{) zagueiro Augusto, que estava no.

Avaí, foi apresentado no Goiás e fica
por empréstimo até o término da
próxima temporada. Essa semana foi r

contratado também o meio chileno
Ángel Rojas.

GRÊMIO • FICAR
O presidente do clube, D�da Kroe";
diz que acredita na permanêneia do
zagueiro Réver Cam propostas da la
zio, o jogador só deve sair doOlímpi
co caso o time italiano ,pague à vista,
segundo o dirigente gaúcho.

GUARANI· ATACANTE
O Bugre confirmou o reforço do ata
cante Marcelo Maciel. que estava
no Noroeste de Beuru Além- disso,
o time de Campinas emprestou três
atletas da base para o Calo Calo da
Bahia � Diego, Romário e Caio.

INTERNACIONAL· lATERAL
De olho num leternl-direito, o Colo,
rodo mira um novo reforço. Sem con

seguir contratar Nei, do Atlético-PR,
os gaúchos agora estõõ de olho em

Cicinho, que -não vem sendo muito
.

aproveitado na Roma.

PALMEIRAS • PERMANÊNCIA
Utilizando da "preferência de com-

o

pra", o Palmeiras resolveu desem
bolsar RS 2,5 milhões para cõntratar'
o zagueiro Danilo. O jogador perten
cia ao Atlético-PR e comemorou a

permanência no Palestra Itália.

SANTOS • COTADOS
De presidente e técnico novos, o

Peixe segue renovando também o

plantel, A diretoria estuda a con

tratação dos atacantes Herrera,
que pode ser liberado do Grêmio,

_ e Marcel, atualmente no Benfica,
mas com uma lesõo no joelho.:

SÃO PÁULO'� MACHUCADO
Um dos reforços do São Paulo põra a

próxima temporada lerá de esperar
um pouco mais para estrear. O ata
'cante Fernandinho, er-Beruerí, está
cem uma fratura no pé esquerdo e

pode pássar por cirurgia. .

,VASCO· MUITO CARO
A diretoria do vásco descartou a con

trataçõo do atacante Dodô, alegando
que ele teria pedido um vÍllor muito
alto. Agora. a intenção é tentar um

>,'
acordo com Reinaldo, ex-Flamengo e

atualmente no Botafogo.

VITÓRIA • INTERESSE
_

Sem renovar com o Sport, o meia lu
cionó Henrique pode pintar em Sal
vador nos próximos dias. A. diretoria
do Rubro-Negro ,baiano confirmou
interesse, já que procura alguém •

. para substituir Leandro Domingues.

CATARINENSE

.�.
ATLÉTICO DE IBIRAMA • BASE
O time mantém pelo menof15 joga
dores que disputaram a Calla Santa
Catarina. As recentes contratações ,

foram de Giovane e Xipote.)o Brus
que, e do volante·Edvânio, empresta
do pelo' Criciúma.

CHAPECOENSE • VOLANTE
O Verdão do Oeste também contratou
um jogador com passagem pelo Mo
leque Travesso. Trato-se do volante
Mazinho, 24 anos, que passou por
Jaraguá do Sul em 2006 e estava no

futebol gaúcho.
-

FIGUEIRENSE • IMPASSE
O problema do Alvinegro concentra
se, neste momento, nos bastidores.'
Na semana que vem, o conselho do
clube vai se reunir para discutir se

continua com a parceria da Figuei
rense Participações ou se muda .

1976

JOINVILLE • ARTILHEIRO
O artilheiro Limo confirmou ontem

que continua 'ne Joinville. Ele assi
nou oficialmente um contrato por
mais um ano. Agora o jogador deve
ficar no Tricolor até o final de 2010.

JUVENTUS • PATROCINADOR
A busca no Juventus continua sendo por"
patrocínio. Uma reunião poderia selar o
acordo na segunda-feira, mas foi adia
do para amanhõ. Depois disso é que
a diretoria vai confirmar a comissão'
técnica e começar a contratar.

'IV
AVAí • CONTRATADO
O último reforço anunciado pelo Avaí
é o volante Fredson� O jogador estava
no Goiás nas duas últimas tempora
das e já se apresentou na Ressacadã.
Já o-lateral-esquerdo Eltinho teve o

contrato renovado até 2012.

BRUSQUE • TRÊS
Além do atacante lourival. ex-Juven
tus (foto), o Brusque também anun
ciou o acerto com o volante Sérgio.
Ontem foi confirmado o laferal-es-·
querdo Valmir, campeõo catarínense
em 2007 com a Chapecoense.

'

"* *

.��
CRICIÚMA E.C.

, CRICIÚMA • DIRETORIA .

O reforço do Crtciúma, anunciado on

tem, foi para fora das quatro linhas.
. Ervínio da Silva Alho, conhecido como

Preto, é o novo diretor defuteból. Ele vai
administrar o setor junto com o gerente

. Abel Ribeiro e o técnico Itamar Schúlle.

IMBITUBA • PROTESTO
Recém-promovido à Divisõo Principol
do Catarinense, o clube do Sul do Esta
dó ameaçou desistir da competição por

.

falta de patrocínio. Mas o presidente
do clube voltou atrás e disse que terá

,

novidades nos próximos dias.

METROPOLITANO· CINCO
O time de Blumenau anunciou cinco
reforços de uma só vez. São eles: o

zagueiro Nietche, os volantes Ka!. e
Ou lopes, o meia Cristiano e o ata
cante Kanu. O Metrô já está se prepa
rando para o Estadual 2010. _
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PRIMEIRO PAGAMENTO PARA-DEPOIS DO cARNAVAL'
.:

- '

-, ,.•...
'

'. ,"

•

CITROEN C4 PICASSO 2010
7 AIR BAGS+FREIOS ABS+CÂMBIO
AUTOMATICO SEQUENCIAL COM
TROCA NO VOLANTE+PARA-BRISA
PANORAMICO'

'

APR"$79.990:

CITROEN XSARA,PICASSO
'FRANÇA BRASIL
4 AIR BAGS+BANCO DE COuRO
+ROpA DE LIGA LEVE+CDjMP3'

APR$55.990;

CITROEN C4 'PALIAS GLX
AUTOMATICO
AIR BAG DUPLO+FREIOS ABS
+RODAS DE LIGA LEVE 16"'

CITROEN C4 GLX FLEX 2010
AIR BAG DUPLO+FREIOS ABS
+CD/MP3'

APR'$52.990: TAXA
COM + R$2 .000 EM 24X

RODA? DE LIGA LEVE 16"
""""'0<63 990' TAXAR$. ,

• , EM24X

CRÉATlVE TECHNOLOGIE '
' CITROEn

1 - Preços à vista, não incluem frete,�uro ecpdooaís, sem troca, válidoapenas para os veicul.os-aqui anunciados, linhaCitroên O km 09/1 O. 2 - Benehdos contidos nesse-anúncio sãointransf'eri�eIs e não pcdeao ser corwemdcsem espécie. Não seráconcedidodescontoncvalor Ilnal do velcuto. '3 -Financiamento rea�zado pelo Ban(,9'
Citrç,én com 20% de entrada e "Saldo em 60 mese;;� taxa de 1,45% a.m. P?"a primeiro pag���toem� dias 3pÓS a assinatura do contrato, 4·�sin9'rea�peta Banco P�A.,�ra Xsara Pi�so-, 60%de.ent� e saldo em.36X ,com taxamio; pata C4 PaU.1S e C4, óO% de eotrad.á'e saldo em 24X cam taxa zero. TC R.$
828,00. Confira a CET em uma de nossas concessceares. 5 - 2 anosde�rantia sendo 1 pelaGtroeo do BraSil e 1 pela te Monde, conforme contrato assinado entredrerite eccncesscoena. 6 -Imagensmeramente il.Jstrativ'as.. Promoçao válida a� 19/12/2009 ou enquanto-durar o estoque. -
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BSu1.ras
rolamentos --

Fone: 3370-5131

Terça:
Cozinha .

Açoriana

Quarta::
�zfnba
Oriental

Domingo:
CozinhaAlemã e
Espeto corrido

(471 3371.-2132 - Jaraguá do Sul· se
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A Farmácia de Manipu/açã.o EK/LíBR/O indica:

PHOLIAMAGRA
A MAIS RECENTE NOVIDADE NO TRATAMENTO
NATURAL ANTlOBESIDADE/�CONHECIDA COMO

'í1, PíLULA ANTlBARRIGA:'

A PholiaMagra é a sensação
do momento para quem quer

vence,r a gordura teimosa .ao

redor da cintura. Extraída de
uma 'planta brasileira, ela é,

apontada como aerva antibar

riga. A Pholiálvlagra não ofere
ce risco, trata-se de um coad

juvante natural para' auxiliar
no tratamento da obesidade,
sem toxicidade e sem os efei

tos indesejáveis que Os outros
,

produtos para emagrecimento
causam.

,

Possui ação diurética, redu- .

tora de depósitos de celulite ..
Seu efeito emagrecedor é de-

,

vida a sua .ação supressora do

apetite, causando a sensação
de saciedade e assimdiminuin
do a fome e na queima de .gor
dura localizada principalmente
no abdômen. Pode ser usada

para evitar o depósito de gor
duras na parede das artérias
carona rianas diminuindo os

riscos de problemas cardíacos. '

Na FARMÁCIA EKILlBRIO você' encontra esta novidade erT].
cápsulas e também outras fórmulas para emagrecer com saúde!

Conheça também nosso Composto Ativador do Bronzeado e fi

que com um bronzeado perfeito e duradouro! Faça-nos uma visita
e Consulte nossas farmacêuticas!

Fones: 3371-8298 é 3371-6087

Rua João Picolli 110, Centro

�

A-
.......

EKILIBRIO ".
o

Farmá�ia dp Manipuli1ç_ão
'

,--

Ml!dicamentos em
Maníllu!aç3o de fnrmu!ils médicas

fitoterállicos e
.

Cosméticos manipulados

Rua João Picolli, 110 - Centro

Tel. 3371-8"298

Entenda a drunkorexia
Nova doença é tettctoâo pe/(J atriz BárbQra Paz na novela //Viver a Vida'"

Quem acompanha a novela de Manoel Carlos,
"Viver a Vida", na Rede Globojá deve ter seacos
tumado com a personagem Renata, interpretada
pela atriz Bárbara Paz. Ela sofre com urna das

doenças que mais estão crescendo no mundo: a
drunkorexia,' caracterizada pela
substituição dos alimentos por be
-bidas alcoólicas.

De acordo com a Associação
Brasileira de Transtornos Alimen

tares, uma' pesquisa feita pelo
Programa da Mulher Dependen
te Química verificou que mais da

'

metade das dependenfes de álco- ,

alou de drogas que estavam em

tratamento tinham algum tipo de
transtorno alimentar.

.

Os dados colhidos mostram

Tratamentos completos para sua qualidade auditiva

Venda de aparelhos auditivos

=::�.:.�::.. f1'JVenda de acessôrles.,
,

_

-�CENTP.ÕÃUÕIl1vÕJARAGUA
www.caj ..c om.br

Entre os tipos de transtornos alimentares, a'
'

bulimia nervosa está mais ligada ao álcool (acon
tece em 16% dos casos). As bulímicas têm atitu
des compulsivas. Podem comer e beber muito e,

depois, tomar atitudes compensatórias, como pas-

DIVULGAÇÃO sar horas fazendo exercícios, pro
vocar vômito, usar laxantes. As'
anoréxicas, por sua vez, adotam'
posturas mais restritivas, De 3%
a 4% das mulheres brasileiras
têm transtornos 'alimentares.

Não há uma causa determina
da para desenvolvê-los. É o resul
tado de um conjunto de fatores,
çomo predisposição genética,
obsessão por seguir padrões, di
ficuldades atetlvas. Entre os mais

, comuns estão a anorexia (quan
do restringea quantidade de ali
mentos por se achar gordo ou ter
medo de engordar, sendoque já'
está bem abaixo do peso ideal), a'

bullrnla (compulsão alimentar seguida por indução
de vômito, uso de diuréticos ou de laxantes) e o

comer compuisivo (ingestão de grande quantidade
• alimento em curtos espaços de tempo).

IMAGEM PESSOAL: MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇAA SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SI,IA RENDA! .

que, na Europa, especialmente
na Espanha, Áustria e Eslovênia, B

-

b P' gar ara az vrve persona em que
a prevalência do uso de álcool é sofre com problemas etcoôuco«
maLar entre portadores dê trans-

.

tomos alimentares (34,1%) em relação à popu
lação saudável (.26,9%). O consumo excessivo.
de álcool e o alcoolismo são. identificados em

- Cabeleireiro - Estética Facial é Oorporal
_ Manicure e Pedicure . Unhas Artístieas
- Depilaçãp - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
-Ouatiflcação em Massoterapia
- Shiatsir (
- Oulropraxja
- Massagem na Cadeira Ergonôrilica

Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

16% dos pacientes.
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---�----�-ECONOMIA'
INDÚSTRIA

Economia municipal
ainda é dependente
·Administração pública tem pesodeaté 80,1%

Estudo divulgado ontem,
pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) re
vela que um terço dos municí
pios brasileiros continuam de
pendentes da administração
pública como motor principal
de suas economias. Das 5.564
cidades do país, 1.881 estão
nessa condição.

No município de Uiramu
tã (RR), 80,1% da economia
local é dependente da máqui
na administrativa. No estado
de Roraima, em geral, a' ad

ministração pública teve peso
superior a 39,7% em todas as

cidades. Nó Amapá, esse peso.
foi .evidente em 38,6%, dos
municípios. No total do PIB
brasileiro de 2007, a participa
ção pública foi de 13,3% em
termos de valor adicionado ao

.

bruto no pIB.
Nas capitais, as .maiores

dependências .foram consta
tadas em Brasília/DF' (48,3%),
Boa Vista/RR (39,7%), Maca

pá/AP (39%) e Rio Branco/AC
(26,7%). No outro extremo,
vieram Vitória/ES (4,5%), São
Paulo/SP (5,9%)" Curitiba/PR
(7,3%), São Luiz/MA (8,3%) e

Manaus/AM (8,8%).
,

A pesquisa apontou ain-
da 'que São Paulo manteve-se
na posição de principal pólo
industrial do. país, com' a'

mesma participação de 2006

(9,3,%). Em 2003; o índice
apontava 10,6%.

Aproximadamente 25%
do valor adicionado bruto da

. indústria em 2007 eram oon-

LOTERIA
•••�1!IIJ

CONCURSO N° 2172.

13 - 24 - 61 - 62 - "18.

ill"'lljMQW!'IiU[·'.'I.
CONCURSO N° 820

Primeiro Sorteio
.01 -·04 ..".. '�' 'I -- 35 - 42 - 44

Sorteio
01..;, Ui. -:11 -- .25 _ .. 2,1 - 3ti

."__N"'111!1',_
CONCURSO N° 487

04 - 05 - 06 - 01 - 08
09 - 10 - 14 - 15 -: 17
18 c-, HJ! "_ 21 - 22 --

Brasília é a càpital do país mais dependente da adm!nistroção pública

'índices quase não mudàram
e RS 99,9 bilhões e Belo Horizonte,
com 1,4% e RS 38,2 bilhões. O IBGE
revelo que o panorama de 200� teve'
ri r�alidtide praticamente inalterado,
sem ocorrer mudança� entre os maio
res municípios desdê 2003.

O maior contribuinte do rendo
gerado no Brosil em 2007 é São Pau
lo, com 12;0% de contribuição e ge

, roção de RS 319,9 bilhões. Em segui
do, vem o Rio de Janeiro, com 5,2% e

RS 139,5 bilhões; Brasília, com 3,8%

centrados por dez muníoípios,:
cuja população representava
13,4% do total do país. Outras
2 A_64 'cidades responderam
por 1% do valor adicionado
bruto da indústria, com con-

ORÇAMENTO

SP corta verba
, das enchentes
A terceiro versão do Orçamento

de São Paulo poro 2010 teve redu
ção de RS 70,4 milhões no verbo
destinado à canalização de eórre

gos, de RS 30 milhões no coleto de
lixo e de RS 1 milhão poro obres' em
áreas de risco. O corte não afetou os

RS 126 mílhões do publicidade ofi
ciai do prefeito Kassab (DEM).

centrando 9,3% da população.
Entre os 35 municípios, com
pelo menos 0,5% do valor adi
cionado em 2007, o líder em
crescimento foi Duque de Ca- .

xias no Rio de Janeiro (0,4%) .

Novos empr�gos
somam 1,4 mi

o o resultado de novembro do Ca
ged '(Cadastro' Geral de Empregados'
e Desempregados) dó Ministério' do
Trobalho bateu novo recorde poro me

ses de novembro, registrqndo 246.695
novos pestes de trnbelhu Ess.e soldo é

praticamente o dobro do recorde'an
terior, de 2007, quando foram criados
124.554 vogas,

o CORREIO DO 'POVO mQUniTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2009

DíVIDA EXTERNA

Tesouro Nacional capta US$ 525 mi
As reservas internacionais receberão mais um reforço o partir do dia ii de de

zembro. O Tesouro Naci,onal comunicou 'ontem que captou USS 525 milhões com o

� vendo de títulós do dívida externo, conhecidos como Globa12019. O título brasileiro
foi emitido com o menor taxo poro um bônus do dívida externo brosileiro do história,
4,75% 00 ano. A emissão foi liderado pelos bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley.
O preço do papel ficou em 108,204% do seu valor de face. O título foi emitido com

cupom de juro,s de 5,875% 00 ano e spread de 113,9 pontos-base acima do Treasury
(título do leseum norte-americano) com vencimento em novembro de 2019.

ffiiij,
WEG EQUIPAíVlENTOS ElE1RICOS S.A. GRUPO WEG

II� Companhia Fechada CNPJ sob n007.175.725/0001-60 Avenida
, Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 - 1° andar CEP 89256-900 - Bairro
Vila lalau Jara'guá do Sul o Santa Catarina NIRE 42 3 0003000 7

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DATA, HORA, LOCAL: 10/08/2009; às 15h; à Avenida
Prefeito Waldemar Grubba, 3.300,1° andar, Vila Lalau, Jaraguá do Sul, SC. PRESENTES: 100% dos acioni
stas com direito a voto, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença deAcionistas.' DIREÇÃO DOS
TRABALHOS: Presidente: Harry Schrnelzer Junior; Secretário: Dimas Tareisio Vanin. PUBLICAÇÕES: Dis
pensada a publicação da Edital de Convocação, face a presença de todos os acionistas (artigo 124, §.40 da
Lei nO 60404/76), e da unanimidade das deliberações tomadas. ORDEM DO DIA: Foi lido pelo Secretàrio a

Ordemdo Dia. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Aprovação "in totum" do Protocolo e Jus

tlticaçãode motivos da Incorporação total da Weg Automação S/A (INCORPORADA) nesta Companhia (IN
CORPORADORA), firmado aos 06/07/2009, pelas Diretorias das duas Companhias (incorporada e incorpora
dora), o qual encontra-se arquivado na sede da Companhia. Ratificação e aprovação do nome dos peritos
avaliadores: (a) MARCOS HOEPERS; (b) MARCOS WULF; e (c) HERMANN KAESTNER, como peritos av
aliadores escolhidos pelas Diretorias desta companhia e da eWeg Automação S/A. para elaboração do Laudo
deAvaliação dos bens, direitos e obrigações Weg Automação S/A a serem incorporados nesta companhia, os
quais estão nomeados e qualificados no Protocolo retro transcrito e aprovado. Aprovação do Laudo de Av,

aliação firmado em 01/08/09 pelos peritos avaliadores, indicados no item anterior, o qual encontra-se arqui'
vado na sede da Companhia e concluiu que o valor contábil do acervo liquido daWEGAUrOMAçÃO S/A, em
31/07/2009, a ser. incorporado na WEG'EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A é de R$ 198.295.877,46 (Cento
e Noventa e Oito Milhões, Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Setenta e.Sete Reais e Quarenta e

Seis Centavos). Aprovação da incorporação no patrimônio desta companhia, em 01/08/09, dos bens, direitos
é obrigações da Weg Automação S/A. tudo conforme Protocolo 'e Justificação' de Motivos e Laudo de Av

aliação retro aprovados. Em função da incorporação dos bens da Weg Automação S/A, fica aprovado o au

mento do cepltal social sesta companhia, de R$ 1.211.555.537,50 (Um bilhão, duzentos e onze milhões,
quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), para R$
1.211.555.661,31 (Um bilhão, duzentos é onze milhões, quinhentos fi cinquenta e cinco mil, seiscentos e ses
senta e um reais e. trinta e um centavos), com o aumento do patrimônio liquido em R$123,81 (Cento e vinte e
três reais.e oitenta.e um centavos), com um aumento de 63 ações ordinárias; que são subscritas conforme
boletim arquivado na sede da Companhia. Corisequentemente, o artigo 5° do Estatuto Social passa a viger
com a seguinte redação, permanecendo inalterados seus parágrafos: "Artigo 5° - O capital social totalmente
subscrito e integralizado.é de R$1.211.555.661 ,31 (Um bilhão, duzentós e onze milhões, quinhentos e cin

quenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reaíse trinta e um centavos), dividido em 1.030.987.508 (Um
bilhão, trinta milhões, novecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oito) ações ordinárias nominaUvas, sem
valor nominal." Autorização para que os Diretores desta companhia e da Weg Automação S/A. tomem todas
as providências necessárias à efetivação de que trata o Protocolo e JUstificação de Motivos e Laudo de Av

aliação antes citados. Aprovação "in totum" do Protocolo e Justificação de motivos da Incor;poração total da
Weg Itajaí Eqtlipamentos Elétricos LIda (INCORPORADA) nesta Companhia, (INCORPORADORA). firmado
aos 06/07/2009, pelas Diretorias das duas Companhias (incorporada .e incorporadora), o qual encontra-se
arquivado-na sede da Companhia. Ratificação e aprovação do nome dos peritos avaliadores: (a) MARCOS
HOEPERS; (b)'MARCOS WULF; e (c) HERMANN KAESTNER, como peritos avaliadores. escolhidos pelas
Diretorias desta companhia e daWeg Itajai Equipamentos Elétricos LIda, para elaboração do Laudo de Av

aliação dos bens, direitos e obrigações Weg Itajai Equipamentos Elétricos LIda a serem incorporados Desta
companhia, os quais estão nomeados e qualificados no Protocolo retro transcrito e aprovado. Aprovação do
Laudo de'Avaliaçâo firmado em 91/08/Q9 pelos peritos avaliadores, indicados no item anterior, o qual encontra
se arquivado na sede-da Companhia, e concluiu que o valor contábil do acervo liquido da WEG ITAJAi EQUI
PAMENTOS ELÉTRICOS LTDA, em 3110-7/2009, a ser incorporado na WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
S/A é de R$27..922.859,40 (Vinte 'e Sete Milhões, Novecentos e Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e

Nove Reais e Quarenta Centavos). Aprovação da incorporação no patrimônio desta companhia, a partir de
01/08/09, dos bens, direitos e obrigações da Weg Itajai Equipamentos Elétricos LIda, tudo conforme Proto
colo e Justificação de Motivos e Laudo de Avaliação retro aprovados. Em funÇão da incorporação dos bens
da Weg Itajai EquiparnentosElétrlcosLtda, fica aprovado o aumento do capital social desta companhia, de
'R$1.211.555.661,31 (Um bilhão, duzentos e onzerriilhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e

sessenta e um reais e trinta e um centavos), para R$ 1.211.5�5.880,98 (Um bilhão, duzentos e onzemilhões,
quinhentos e cinquenta e cinco mil.oítocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), com o aumento do
patrimônio líquido em R$ 219,67· (Duzentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), com um aumento
de 111 ações ordinárias, que são subscritas conforme boletim de subscrição arquivado.na sede daCornpan
hia. Consequentemente, f) artigo 5° do Estatuto Social passa a viger com a seguinte redação, permanecendo
inalterados seus parágrafos: "Artigo 5° -' O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$
1.211.555.880,98 (Um bilhão, duzentos e onze milhões, quinhentos e cinquenta e cinco' mil, oitocentos e

oitenta reais e noventa e oito centavos), dividido em 1.030,987.619Um bilhão, trinta milhões, novecentos e

-oitenta e sete mil, seiscentos e dezenove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal." Autorização para
que os Diretores desta companhia e daWeg ltajai Equipamentos Elétricos LIda, tomem todas as providências
necessárias à efetivação de que trata o Protocolo e Justificação de'Motivos e Laudo' de Avaliação antes pita
dos. Aprovação da alteração do art. 3° do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: Art.
3°_- A Companhia tem por objeto: I - A pesquisa, desenvolvimento, produção'indusírialização, comércio, ex
portação, importação, representação e locação de: a) maquinas elétricas girantes, de diversos tipos, modelos
e concepções, para emprego nas mais amplas áreas de sua aplicação; b) máquinas, equipamentos, disposi
tivos e ferramentas de concepção mecânica; c) máquinas, equipamentos e sistemas. integrados de con

cepção elétrica, eletromecânica e eletrônica, componentes e dispositivos baseados em técnica digital e seus

respectivos insumos meçânicos, elétricos e eletrônicos, partes, peças e acessórios; d) máquinas e equipa
mentos para conservação, produção, geração (incluindo subestação unitária), transmissão, controle e dis
tribuição de energia elétrica; e) programas para computadores e máquinas de tratamento de informações e

respectivas técnicas associadas (software), estruturação e eleboração de bases de dados; f) controladores
programáveis e seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios; g) componentes
eletromecânicos e eletrônicos destinados ao controle, comando, proteção e sinalização de circuitos e insta
lações elétricas nas mais diversas áreas. de aplicaçãó; h) instrumentos para medição de grandezas físicas,
mecânicas e elétricas; i) transformadores elétricos, de-força, de distribuição e: seus acessórios; j) máquinas
e aparelhos para a produção, geração e transmissão de energia elétrica: 11- O comércio nacional e internac
ional de produtos primários, semi-manufaturados, mediánte a compra e venda, exportação, importação e in

termediação de negócios e ainda a' prestação de .servíços de comércio internacional na promoção, divulgação
e colocação de mercadorias brasileiras nos mercados estrangeiros, por conta própria ou de terceiros; III - A

criação, o arrendamento, a .administração e .manutenção.de entrepostos aduaneiros' e quaisquer outras ativi
dades correlatas; IV - A prestação de serviços de montageni, instalação, manutenção e assistência técnica
relacionada aos produtos, serviços e sistemas elétricos, eletromecânicos, eletrônicos e hidráulicos, fabricados
pela própria companhia ou por terceiros, bem como 'serviços de assessoramento em gestão empresarial ref
erente às suas unidades: V - A participação em outras sociedades, negócjos e empreendimentos de qualquer
natureza, dentro e fora de Pais. § Único -A resõonsabüldade técnica, quando exigida pela legislação vigente,
para qualquer atividade constante do objeto social, ficará a cargo de profissional legalmente habilitado. Em
função da aprovação unânime das deliberações tomadas pela totalidade dos acionistas, não há acionistas
dissidentes. Deliberaram publicar a presente ata através de Certidão, sob a forma de extrato, com omissão
das assinaturas dos Acionistas. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente ofereceu á palavra a

quem quisesse fazer uso. Como ninguêm se manifestou, suspendeu os trabalt)os pelo tempo necessário à
lavratura desta ata, que é por todos assinada. Assinaturas. Acionistas: Weg S/A - Harry Schmelzer Junior -

Diretor Presidente Executivo. Alidor tueders. Diretor de Relações com Investidores. W_eg Participações e

Serviços S/A - Décio da Silva - Diretor; Miriam Voigt Schwartz - Diretora e Martin Werninghaus - Diretor;
Décio da Silva. Presidente do Conselho deAdministração. Gerd Edgar 8aumer. Vice-Presidente. Martin Wem-'
inghaus. Miriam Voigt Schy;artz. Membros. Certificamos que a presenteé cópia fiel dã ata lavrada no Livro de
Atas de Assembléias Gerais nO 01, às folhas 79 a 96, registrado na JUCESC sob n° 05/349045-2 em

28/11/2005. Jaraguá do Sul(SC), 10 de agosto de 2009.
Harry Scl")melzer Junior - Presidente Dimas Tarcisio Vanin - Secretário

<
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o mais vendido. há 2'0 anos

VHT / TOTAL FLEX
.

•Para choques na cor do veículo
'.�nco do motorista com regulagemde altura
•Portá malas revestido com carpete

.

ENTRADA de
.

R$ 13.995,00,

SALDO-EM 48X TAXA DE

396� O,99�
_._.axn.br�GoIl.01lHT(SlJl1C4j, 10b Ao.,MYrRfl0, .4poms.oom peçoà_o parIir de RS 28JISO.oo""eniUIlade 43.40% iR$ 12�I,(>()j e ","",*" ... 48 meses de R$ 459,00...... dejuros deO,99% p.ID. e

. 12�o.o.Wdo�de R$ 34.553,60.ar_poro -"P"'JIÜOde 16,04%,aÀ úidik""j"ooO<JP1"OÇÕ<>- Cond;ções sujOitDso�sem amopre.;o. or.na. vóIidas p,.."••iaJlo. 00.;."" dea:oc.õlida, sem
opc:ionoôs.F.b_�OIedo.�,�<bcnm05"""""OU"",O",,"""""'pcimeóu.� 16/12/2009 •

www.aufoelite.com.brGrupoAutoElite40anosdeeredib.ilidade. �Wll� ª '! 47 3274 6000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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