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Sem acordo, ve dos
professores continua

Governo do Estado afirma que vai pagar piso nacional do magistério, de
R$ 1.187, para os professores que ainda não recebiam este valor no salário.

base, sem somar os abonos. Sinte (Sindicato dos Trabalhadores em Educação)
rejeitou proposta, alegando que progressão na carreira não foi considerada.
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E ERCI
Jaraguá do Sul movimentou RS 70 milhões em vendas para o exterior no mês de abril. No mesmo

período do ano passado, índice ficou na casa dos RS 46 milhões. Entre os maiores consumidores dos

produtos do município estão os Estados Unidos, África do Sul, Argentina, Alemanha e Irã. Página 10

Reviravolta
na sede do
Mundial de
Handebol
Competição

internacional que
estava prevista para
acontecer em Santa
Catarina no mês
de dezembro foi
transferida para

São Paulo.

Página 22·

Um homem sem

"papas na língua"
Um dos mais conhecidos nomes
do jornalismo catarinense, Luiz
Carlos Prates fala sobre política,
comportamento e carreira em
entrevista exclusiva. Página 20

Novo projeto para o
transporte coletivo
Projeto de regulamentação do
sistema em Guaramirim deve
ficar pronto até o começo de
junho. Indicações apresentadas
em audiência pública ajudarão

,
a compor edital de licitação que
contratará a nova prestadora
do serviço. Página 7
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A Guerra dos
GemAnos

Em maio de 1337, o rei Felipe VI da França
inicia uma série de saques e invasões contra a

Inglaterra, deflagrando uma série de campanhas �
militares entre os estados subordinados das co
roas francesa e inglesa pelos próximos 116 anos.

Mais conhecido como "a guerra dos cem anos",
o conflito cercava a disputa das casas deValais e
Plantagenet pelo trono francês.

Embora a "guerra' tenha durado de 1337 até

1453, o termo "guerra dos cem anos" é uma in

venção de historiadores posteriores, para me

lhor descrever a relação entre as guerras Eduar
diana (de 1337 a 1360), Carolinea (1369-1389) e
Lancastriana (1415-1429).

Primariamente um conflito dinástico, a

"guerra dos cem anos" deu ímpeto aos ideais de
nacionalismo da França e da Inglaterra, e erodiu
as bases do sistema feudal vigente na Europa.
Pela primeira vez desde o império Romano, os
exércitos na Europa não eram mais compostos
por aldeões forçados ao serviço, mas por solda
dos regulares treinados, mudando o papel da
plebe e as táticas de guerra.

o mais brutal conflito da idade média, a

combinação de guerras civis, das campanhas
inglesas, epidemias, fome, e de mercenáriosmal
pagos levados ao banditismo levou a uma queda
intensa da população francesa - estima-se que

.' a população no final do conflito estivesse entre

dois terços emetade do que era no início.

Castillon, a última batalha da "Guerra dos
cem anos", em julho de 1453, foi também a

primeira campanha militar europeia na qual
o uso de canhões foi um fator decisivo para a

vítórià - da França .

. /
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1979

Aposentadoria
Na edição de 26 de maio de
1979, o jornal O Correio do Povo
noticiava a aprovação do projeto
de lei nv 25/79, que assegurava
aposentadoria proporcional
aos funcionários públicos do
Estado, computando o tempo de

serviço anterior a 15 de março
de 1967, quando'o prazo para a

aposentadoria fora ampliado em

cinco anos.
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Vinhos e polêmica'
no julgamento de Paris

O mercador de vinhos britânico Steven Pur
rier promove uma "competição" entre vinhos de
"alta classe" franceses e americanos, em 24 de
maio de 1976. Especialistas franceses fizeram
uma "degustação às cegas" de vinhos Chardon
nay e Cabernet Sauvignon das mais respeitadas
vinícolas francesas e da Califórnia.

O julgamento causou polêmica devido à "vi
tória" dos vinhos californianos em todas as cate

gorias. Purrier comercializava apenas os vinhos
franceses, e havia escolhido os juízes na certeza
de que a França sairia vencedora.

Entre as críticas feitas ao "julgamento de Paris",
estava a subjetividade do paladar, o que tornaria
toda a competição "cientificamente inválida". Em
1978, 1986, e 2006, o julgamento foi refeito, nova
mente resultando emmelhores avaliações para os

vinhos da Califórnia.
As quatro competições prejudicaram a ima

gem de superioridade do vinho francês, e levou a

revisões nos métodos de produção das vinícolas
tradicionais.

PELO MUNDO

1

Código Morse
.

Do Capitólio dos EUA, emWashington, D.C., Samuel Mor
se envia via telegrafo a citação bíblica "Que coisas Deus tem

realizado" (números 23:23) ao seu assistente Alfred Vail, na
cidade de Baltimore, Maryland, na inauguração da primeira
linha oficial de telégrafo. Sistemas parecidos estavam em tes

te na Europa e no Canadá.

2 5

Tornado
Um tornado de classe F3 - com ventos de até 333 quilôme

tros por hora - atinge o município paulista de Indaiatuba, des
truindo parte do distrito industrial. A tempestade de vento mais
intensa registrada na história do país causou um prejuízo esti
mado em R$ 100 milhões, mas não deixou mortos.

19

Helicóptero
O engenheiro russo-americano Igor Sikorsky faz o primeiro vôo

de testes do Vought-Síkorsky VS-300, o primeiro helicóptero mono

rotor, e base do sistema de propulsão da maioria dos helicópteros
atuais. Em 1942, Sikorsky revê o projeto no Sikorsky R-4, o primeiro
veículo do gênero produzido em massa, usado para resgates na Se

gunda GuerraMundial.

VENDEDOR
de Sistemas de Gestão,

CO'NTRATA-SE, preferência com veículo.
Enviar currículo para rh@sistemasecia.com.br

EDITAL
CONCORRÊNCIA N° 59/2011

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO MAIOR OFERTA

OBJETO: Outorga da permissão remunerada de uso de espaços e áreas do "Parque
Municipal de Eventos", situada a Rua Walter Marquardt n.? 910 - bairro: Barra do Rio Molha
- Jaraguá do Sul/SC, a título precário, visando a exploração comercial de bebidas (chopp,
refrigerante e áqua) durante a XXllla Schützenfest, no período de 06 a 12 de outubro de

2011, de acordo com as condições previstas neste Edital e as especificações constantes

doAnexo I deste Edital.
REGIMENTO: Lei Orgânica do Município; Lei Municipal n.? 3.875, de 13 de julho de 2005;
Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 08:45 horas do dia 27 de

junho de 2011, na Coordenadoria de Finanças e Planejamento da Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul, sita a Av. Getúlio Vargas n." 405, bairro: Centro, Jaraguá do Sul/SC.
ABERTURA dos ENVELOPES: As 09 horas do dia 27 de junho de 2011 na sala de reuniões
da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul.

OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) O edital e seus anexos estarão disponíveis na Intemet nos

endereços www.jaraguadosul.sc.gov.brehttp:\\cultura.jaraguadosul.com.br ou poderão ser
retirados na Coordenadoria de Finanças e Planejamento da Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul, telefone (0**47)2106-8719, no endereço acima, no horário das 07:30 horas as 11:30
horas e das 13 horas as 17 horas, sem qualquer custo.

. INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço
acima ou pelos fones (0**47) 2106-8719 ou pelo Fax (0**47) 2106-8700, ou ainda pelo
e-mail marilene.cultura@jaraguadosul.com.br (AlC Sra. Marilene Giese).

Jaraguá do Sul (SC), 19 de maio de 2011.
JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA

Presidente

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 1471201. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. TIPO:

,

MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: O objeto do presente Edital é a contratação de 01

{um) veículo com capacidade para transportar no mínimo 42 (quarenta e dois) passageiros
Sentados, (incluído o motorista), destinado ao transporte escolar aos alunos residentes

na localidade do Loteamento Zanguelini, Vila Terezinha até a Escola Municipal de Ensino

Fundamental Padre Alberto Jacobs, localizada na Rua Pedro João Meurer, n.? 62 - no

bairro Nereu Ramos e Escola Municipal de Ensino Fundamental Marcos Emílio Verbinnen,
localizada na Rua Leopoldo Blese, n." 77 - no bairro Estrada Nova, em conformidade
com o estabelecido no Item I do Edital e Anexo II - Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei
Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03
de outubro de 2002. VISTORIA DOS VEíCULOS: Dias 06/06/2011 no horário normal de

expediente e 07/06/2011 até as 10:00 horas, na Diretoria de Trânsito e Transporte. Agendar
a vistoria com Sra. Mariane no fone: (47) 2106-801Q. CONDiÇÕES PARA REALIZAÇÃO
DAVISTORIA DOS VEíCULOS: Apresentar obrigatoriamente originais e cópias da seguinte
documentação: Documento do veículo em nome da empresa ou constando locação para a

mesma e licenciado em Jaraguá do Sul; Autorização para execução de transporte escolar,
emitida pelo CIRETRAN e válida para o semestre em vigência; Certificado de Segurança
Veicular, expedido por Organismo de Inspeção em Segurança Veicular credenciado pelo
INMETRO, em cumprimento aos requisitos do art.136 do CóEligo de Trânsito Brasileiro

(CTB); Carteira do curso exigido pelo CONTRAN para transporte escolar; Carteira Nacional

de Habilitação do motorista do veiculo, na Categoria "D" constando "exerce atividade

remunerada" e Apólice do Seguro APP do veículo, com valor mínimo de cobertura de R$
28.000,00. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:Até às 09:30 horas
do dia 08 de jUQho de 2011, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 10:00

horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 26.668,00 (vinte e seis mil seiscentos
e sessenta e oito reais) em aproximadamente 113 (cento e treze) dias letivos, sendo
o valor estimado de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais) por dia de transporte
realizado. OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte
endereço: Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de

Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá
do Sul (SC), 20 de maio de 2011.

FEDRA LUCIANA KONELLALCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

Jaraguá do Sul (SC), 19 de maio de 2011.
JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA

Presidente
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Ra�haeIRochaLope�
advogadoeprofessor

CristianoMahfudWatzko,
estudantedeDireito

Romeo Piazera
Júnior, advogado

PONTO DE VISTA

QUINTA!.FEIRA·· SEXTA-FEIRA SÁBADO
DurvalMarcatto,
presidentedaAcijs

Os desafios da Sinapse da Inovação

Oprograma
Sinapse da Inovação está destinado

a desenvolver o potencial de criatividade das
Universidades e Centros de Pesquisa, demodo
a estimular a produção de ideias de produ

tos e processos inovadores. Tal temática está orien
tada para contribuir e ampliar o desempenho das
Incubadoras de Empresas, de modo a socializar o
conhecimento através de empreendedores que
possuam capacidade para atividades tecnologica
mente inovadoras. Tal configuração não aconte

ce no vácuo da sociedade, ou apenas direcionada

para atividades acadêmicas distantes da realidade
social. Contrariamente ao que se pensa, pelo fato
do projeto contemplar processos sofisticados de

avaliação, a mesma está destinada ao estímulo efe
tivo do desenvolvimento regional, facilitando des

se modo a geração de emprego e renda através do
trabalho qualificado.

O programa, na sua essência, propicia uma co
munidade de empreendedores que tem a possibi
lidade de estabelecer relações num habitat apro
priado, que viabilize a discussão através de um

Portal Sinapse, cuja interatividade permite a parti
cipação da comunidade, propiciando a criação de
uma cultura empreendedora e cooperativa entre os

diferentes atores do processo de inovação. A Ope
ração SC-20l0,.finalizada recentemente, que con

templou as oito mesorregiões do Estado de Santa

Catarina, é um programa lançado pela Fapesc em
parceira com a Fundação Certi, cujo programa foi

operacionalizado através de três etapas sucessivas,
que permitem ao empreendedor desenvolver seu ne
gócio e seu produto.

Com a finalização da Operação, obteve-se o se

guinte resultado conforme os indicadores de desem

penho alcançados. De um total de acessos de 54.714
ao Portal Sinapse, houve 10.599 visitantes cadastra

dos, dos quais 2.760 foram inscritos como proponen
tes' que redundou em 1.159 ideias apresentadas. Os
beneficiários da Sinapse da Inovação foram contem

plados da seguintemaneira. Capacitação em planeja
mento de empreendimento aos empreendedores de
até 200 propostas selecionadas, com recomendação

IMAGEM DO DIA

dos 100 melhores projetos de empreendimentos às
incubadoras de empresas catarinenses e, finalmente,
com suporte financeiro técnico e de negócio, com 50

mil reais não reembolsáveis para os 50 projetos fina
listas, que serão destinados ao desenvolvimento do

protótipo de produto ou processo, além da compe
tência gerencial do empreendimento inovador pres
tes a ser lançado.

A região Norte, coordenada pelo Centro de

Inovação e Pesquisas Tecnológicas - JaraguaTec,
que compreende Iaraguã do Sul e comunidades

vizinhas, além de São Bento, Rio Negrinho e Ma

fra, foi contemplada com oito projetos aprovados,
dos quais cinco finalistas fazem parte de empre
sas sediadas no JaraguaTec. Tal resultado mostra a

consolidação deste Centro de Pesquisas como pro
motor de ideias inovadoras, que são a substância

primordial para a competência tecnológica. Pro
jetos de tal natureza possuem uma direção certa,
a de promover o desenvolvimento autônomo da
nossa tecnologia. Os processos de desindustria

lização são resultado, em grande medida, da falta
de percepção de levar em conta as necessidades
internas da sociedade perante as leis de mercado

impostas pela globalização. As empresas nacionais
para se adaptarem a esta nova realidade neces

sitam de certa autonomia e, para tanto, precisam
consolidar um mercado local. Para isso é necessá
rio investir no processo de qualificação demão-de
obra e em educação de forma geral. A independên
cia tecnológica faz parte desse quadro. São estes os
fatores fundamentais que devem contribuir para
a transformação das empresas e da sociedade,
principalmente no sentido de assimilar a econo

mia globalizada sem comprometer seu mercado, e
sem a obrigação de se sujeitar às técnicasvindas de
fora. Tentar estabelecer relações entre o Programa
Sinapse com políticas de Estado pode parecer re
tórica desconexa. Entretanto, talvez seja esta uma

oportunidade ímpar para pensar como construir

um mercado consumidor interno sólido, consis
tente e, sobretudo, comprometido com o desenvol
vimento tecnológico e social do Brasil.

SERViÇO

rJRATurro

Sesc Saúde no

Shopping dia 25
o Sesc Saúde ao Seu Alcance acontece

amanhã no ShoppingBreithaupt das 7h30 às
llh30. O evento gratuito leva à comunidade

informações de prevenção e promoção da

saúde, com a realização de exames de coles
terol e glicemia, verificação da pressão ar

terial' peso/altura, cálculo do !MC, teste de
acuidade visual, massoterapia e orientações
sobre prevenção de Saúde e "Qualidade de
vida para o bebê". É fundamental estar em

jejum para a realização dos exames. Informa
ções no telefone (47) 3275-7835.Envie.sua foto para o e-mail redacao@ocorr.eiodopovo.com.br.

E obrigatório informannome completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados).
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COMUNICADOAOASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega. Por gentileza,

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate:
21061936 ou email pesquisa@ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

SERViÇO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

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

'

• LICITAÇÃO N°: 86/2011
• TIPO: MENORPREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA DE CBUQ, COM APLICAÇÃO
INCLUSA.

.

• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 24/05/2011 das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às
16:00 h :-

• DATA DA ABERTURA: 10/06/2011 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dós interessados no escritório do SAMAE, na Rua Er:wino

Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
'

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100 .:

Isair Maser
Diretor Presidente

EDITAL
CONCORRÊNCIA N° 62/2011

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO MAIOR OFERTA GLOBAL

OBJETO: Outorga da permissão remunerada de uso de 13 (treze) camarotes

localizados no Pavilhão "A" do denominado Parque Municipal de Eventos, situado a

Rua WalterMarquardt n.O 910 - bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do SuVSC, a título
precário, compreendendo o período de 06 a 12 de outubro de 2011, durante a XXllla

Schützenfest, de acordo com as condições previstas neste Edital e as especificações
constantes do Anexo I deste Edital.
REGIMENTO: Lei Orgânica do Município; Lei Municipal n.? 3.875, de 13 de julho de

2005; Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 10:15 horas do dia 28
de junho de 2011, na Coordenadoria de Finanças e Planejamento da Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul, sita a Av. Getúlio Vargas n.? 405, bairro: Centro, Jaraguá do sul/se.
ABERTURA dos ENVELOPES: As 10:30 horas do dia 28 de junho de 2011 na sala de

reuniões da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul.

OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) O edital e seus anexos estarão disponíveis na Internet nos

endereços www.jaraguadosul.sc.gov.brehttp:\\cultura.jaraguadosul.com.br ou poderão
ser retirados na Coordenadoria de Finanças e Planejamento da Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul, telefone (0**47) 2106-8719, no endereço acima, no horário das 07:30
horas as 11 :30 horas e das 13 horas as 17 horas,.sem qualquer custo.
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no

endereço acima ou pelos fones (0**47) 2106-8719 ou pelo Fax (0**47) 2106-8700, ou
ainda pelo e-mail marilene.cultura@jaraguadosul.com.br (AlC Sra. Marilene Giese).

Jaraguá do Sul (SC), 19 de maio de 2011.
JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA

Presidente

ED I TAL
CONCORRÊNCIA N° 60/2011

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO MAIOR OFERTA POR ITEM

OBJETO: Outorga da permissão remunerada de uso de espaços e áreas do "Parque
Municipal de Eventos", situada a Rua Walter Marquardt n." 910 - bairro: Barra do
Rio Molha - Jaraguá do Sul/SC, a título' precário, visando a exploração comercial de

pontos de alimentação durante a XXllla Schützenfest, no período de 06 a 12 de outubro
de 2011, de acordo com as especificações constantes doAnexo I deste Edital.
REGIMENTO: Lei Orgânica do Município; Lei Municipal n.? 3.875, de 13 de julho de

2005; Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09:30 horas do dia 27 de

junho de 2011, na Coordenadoria de Finanças e Planejamento da Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul, sita a Av. Getúlio Vargas n.? 405, bairro: Centro, Jaraguá do Sul/SC.
ABERTURA dos ENVELOPES: As 10 horas do dia 27 de junho de 2011 na sala de
reuniões da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul.

OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) O edital e seus anexos estarão disponíveis na Internet
nos endereços www.jaraguadosul.sc.gov.brehttp:\\cultura.jaraguadosul.com.br ou

poderão ser retirados na Coordenadoria de Finanças e Planejamento da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul, telefone (0**47) 2106-8719, no endereço acima, no horário
das 07:30 horas as 11 :30 horas e das 13 horas as 17 horas, sem qualquer custo.
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no

endereço acima ou pelos fones (0**47) 2106-8719 ou pelo Fax (0**47) 2106-8700, ou
ainda pelo e-mail marilene.cultura@jaraguadosul.com.br (AlC Sra. Marilene Giese).

Jaraguá do Sul (SC), 19 de maio de 2011.
JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA

Presidente

,
.
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o reajuste pago pelo governo
representa' um aumento de R$ 14
milhões de gastos por mês. A MP

(Medida Provisória), contendo a

mudança, já foi assinada pelo go
vernador em exercício, Eduardo
Pinho Moreira. Diante disso, os

professores devem reivindicar a

mudança da MP na Assembleia

Legislativa. Parados desde o último
dia 18, os educadores reivindicam
o piso nacional salarial (R$ 1.187)
para toda classe.

"
Esta proposta é
uma afronta. O
governo achatou
a tabela salarial
da categoria.
ALVETE BEDIN,

COORDENADORA DO SINTE

"
Segundo informações da secre

taria estadual de Educação, mais da
metade (52,74%) dos 39 mil profes
sores aderiram ao movimento. Já o

Sinte divulgou, na sexta-feira, que
95% dos docentes pararam. Cerca
de 399.167 alunos dos 700 mil ma
triculàdos em 'escolas estaduais de
Santa Catarina estão sem aulas. Na

região de Jaraguá do Sul, 23 das 32
escolas paralisaram as

.

atividades
total ou parcialmente.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br .

Ontem à tarde, professores da

região, integrantes da comunidade
e alguns vereadores se reuniram na

praça Ângelo Piazera para realiza

ção de um ato público. Em seguida,
os cerca de 200 participantes segui
ram em passeata até a Secretaria de
Desenvolvimento Regional, onde

entregaram à gerente interina de

Educação, Deni Rateke, a pauta de .

reivindicações da categoria. Ela foi
procurada pela reportagem por te

lefone,mas não atendeu às ligações,
Além da questão salarial, os

professores querem a realização
imediata de concurso público para
ingresso no magistério, revisão da
lei dos docentes ACTs (Admitidos
em Caráter Temporário), fim das

terceírízações na área da Educa

ção, gestão democrática e respeito
à autonomia da escolas, solução

G E CONTINUA

Reunião termina sem acordo
Governo vai pagar piso de R$ 1.187 para professores que ainda não recebiam esse valor

NOVA MOBILIZAÇÃO ESTÁ MARCADA PARA AMANHÃ DE HOJE

FOTOS MARCELE GOUCHE

A reunião entre
professores da rede
estadual e o secretário de
Educação Marco Tebaldi
na manhã de ontem, em
Florianópolis, terminou
sem acordo.

Com
o impasse, os docentes

permanecem em greve por
tempo indeterminado. A

proposta apresentada pelo
governo do Estado visa pagar o

piso nacional do magistério, de
R$ 1.187, para os professores que
ainda não recebiam isso no sa

lário base, sem somar os valores
dos abonos. A proposta, que be
neficiaria cerca de 35 mil profes
sores (53%) da rede estadual, foi
rejeitada pelo Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação), por
não acompanhar a progressão na

carreira (do ensino médio à pós
graduação). A coordenadora do

sindicato, Alvete Bedin, definiu a

proposta como uma afronta, por
não respeitar a progressão na car

reira. "O governo achatou a tabela
salarial da categoria", afirmou.

Já o secretário Marco Tebaldi
disse que o governo está pagando o
que tem condições e está cumprin
do a lei. Porém, ele ressaltou que
poderáhaver novas conversas sobre
a atualização da tabela na carreira.

EE '-'L\

Professores da região realizaram protesto ontem à tarde e entregaram pauta de reivindicações na SDR

para os problemas estruturais, de
segurança e de mobilidade das

escolas, revisão da política de mu

nicipalização, regulamentação da
lei 412/2008 que prevê o reajuste
das aposentadorias por invalidez

permanente e o estabelecimento
de um calendário para prossegui
mento das negociações.

Em pronunciamento na praça
Ângelo Piazera, dirigentes do Sinte
afirmaram que professores ACTs
estão sendo ameaçados por dire
tores de escolas. "Disseram que
com três faltas ao trabalho, estes
professores estarão na rua. Não

podemos aceitar isso, pois a greve
é um direito dos trabalhadores",
afirmou a coordenadora do Sinte,
Mislene Pickcius.

'� situação dos professores é

precária e cada vez mais deses-.

Passeata reúne cerca de 200 participantes
PISO SALARIAL EM

'SANTA CA1ARINA PARA
40 HORAS TRABALHADAS

. ,IVi"Gil jj,ll1I"dl"�1""I"'IlIiJ"'II�,.",.. 1I
Elaine: Situação dos professores
cada vez mais desestimula os

jovens a seguireni'esta carreira

• Início da carreira: R$ 609,46. Com
alimentação e transporte, valor
chega a R$ 1.053,24

• Licenciatura curta: R$ 778,01,
chegando a R$ 1,172,54 com o

adicional de remuneração
• Licenciatura pléné;J: R$ 993,;20. m

, Qorn a; femQne�ÇI
..::_, ãloré d�",

R$1.441,51

timula os jovens a seguirem esta

carreira", lamenta a professora
de 5a a 8a séries, Elaine Cristina

Rosa, que é pós-graduada e le
ciona há cinco anos.

Um novo encontro de professo
res, aberto à comunidade, está�ar
cada para hoje, às 10h, no Siticom

(Sindicato dos Trabalhadores das
Indústrias de Construção Civil e do

Mobiliário), na ruaEpitácio Pessoa.

• Réivindicação dos

professores: Aumento do salário

para R$ 1.597, compensando o

aumento não concedido em 2009.

Adequação do salário base, sem
contabilizar os abonos.

.

• O que o Esta�"o VéJ,� e�.�ar,: fis,o d�
. R$ 1.187 para QS .professor.éS"ql1e
ainda não recebiam isso nó salário

base, sem somar os'valores dos

abonos.

• Outras exígênclas da categoria
Realização de concurso público
para contratação de professores;

Melhoria nas condições de
, '

. .', . "
I'''' ;�,. / I

trabalho para professores ACTs; ,

Melhor infraestrutura nas escolas.
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Um agente federal doMinistério da IntegraçãoNacional estevena
semana passada emGuaramirim,A suspeita é que tenha havido
irregularidade na aplicação de recursos federais destinados à
reconstrução depois de umvendaval que aconteceu em setembro
de 2009. O laudo não leva nem a assinatura dos bombeiros.

, Através daDefesa Civil do Estado, aPrefeitura recebeu cerca
de R$ 750mil para aplicar em obras, que teriam sido feitas até

lODJiIIJJi_nlufilfmmflllJJ/l.di1niIJJJmm__IIllIIJtuIJD_IJJJ_'Ii!JJI_m umnlff1!_IUlllnJIIJI,Y/IJI�8IilI8IilIJIlIlJI_m HIJJI_lIiImI/II1n IJl_--
mesmo em empresaprivada.O prefeito na época eraEvaldo
Ioãolunckes (PT). Se a denúncia for comprovada, ele pode ser
lntímado a devolver o valor aos cofres públicos.

PMDB mostra nome e cara

Afesta de confraternização do
PMDB no último sábado reuniu
as principais lideranças da sigla
noEstado e região. Segundo
estimativas dos organizadores,
mais de 1,5mil pessoas
participaram do evento. O

destaque do diafoi o empresário
Antídio Lunelli, que logo depois
de assinarafiliação se assumiu
com pré-candidato àPrefeitura
em 2012 e nessa condiçãofoi
tratado pelos caciques como Luiz
Henrique da Silveira eEduardo
PinhoMoreira. "Iaraguá do Sul
cresceu com aforça de seu povo e

de seus empreendedores, agora é

preciso crescer na gestão pública,
e tenho convicção queAntídio
Lunellifará uma verdadeira
revolução nesta área'; discursou
LuizHenrique. EAntídio se

comportou como legítimo
candidato, distribuiu sorrisos e
abraços, falou do déficitdegestão
na administração pública e elegeu
educação e infraestrutura como
suas prioridades. Tudo sob o olhar
do deputado Carlos Chiodini que
foi um dos grandes articuladores
da negociação com o empresário.
A pergunta que sefazia nas

rodas de conversa era seMoacir
Bertoldi participaria do .evento.

Não, Bertoldi não compareceu,
preferiu ir ao encontro do
pv,que aconteceu no mesmo
dia e no mesmo horário, o
que comprova que a saída do

ex-prefeito doPMDB équestão
de dias, nomáximo meses. Pelo

que se desenha, a eleição de2012
pode ser uma dasmais acirradas
da história, com a participação
deCecíliaKonell,DieterJanssen,
MoacirBertoldi eAntídio Lunelli.
Isso semfalar nas pretensões de
encabeçar uma chapa do PSDB e

a possível candidatura também
do PT, com Dionei da Silva ou até
mesmo uma nova liderança.

ai com a benção de grandes caciques
dopartido que.AntídIo Lnpelli se filiou
ao RMDB nQ.sábado, Estaeam presen
tes o governador em exercício, Eduar-

do Pinho Moreira, os senadores Luiz Henrique
e Casildo Maldaner, o deputado federal Mauro

I, Mariani, o empresárioWt:n;I1e1Y!Voigt, além do dé�
putado estadual Carlos Chiodini.

Cadeiras Aprovação
o ConselhoMunicipal de Saúde
deGuaramirim deve decidir

A votação da emenda que pretende aumentar o número de cadeiras
no Legislativo estã confirmada para o dia 9 de junho. Apesar da
pressão dos partidos políticos, Jaime Negherbon, Natália Petry,
Adernar Possamai e LorivalDemathê já se posicionaram publicamente
a favor damanutenção das 11 vagas, o que derruba apossibilidade de
aumento. Para aprovação, são necessários oito votos.

essa semana se aprova o plano
operacional para a administração do

Hospital SantoAntonio, apresentado
pelaAssociação São Camilo. A

proposta estabelecida pela entidade
é de um repasse do Executivo de
R$ 550milmensais paramanter os
funcionários e a estrutura do hospital.
Ameta é atender 70% dos pacientes
pelo SUS e o restante por convênio e.
particular.

Sem comando' .

o DEM de Jaraguá está oficialmente sem presidente depois que
a direção nacional da sigla decidiu destituir todos os diretórios
envolvidos na criação do PSD. Em Iaraguá, Carione Pavanello
comandava os democratas até a semana passada.

Tem modelo aq�i
o governadorRahnundoColombo e acomitivacatarínense foramconhecerontemomodelodeparque
tecnológico que querem u'aze:rpala o Estado.No parque deBarcelona, as e111pl�sas encontram oríentação e
servi�;os,.muitos gnttuitos,beneficiando o desenvolvímentode proletos, em especial, o empreendedorísmo,
Chatnado de22@Bart'Clona, no distrito jáexlstem 1,5mil empresas,que geramcercade 4,5mil empregos de
nlvti univerSitário. Ptun se instalar, as emprcsss e íneubadoraepredsam atendera tr{;� requisitos bási,cos�
lei' lU!l pl'ojeto inO\n:ldor� 'pl'OnlOV(�l'a enOf)era��áocomasnutras elupl'eSflS e gCl"at' ornprl�os.Proposta
semelhante ê desenvolvida€:tn Jaraguâ, através da incubadoracomandadapelo pl"ofessol'Victol*Danísh,

,

.

DIVULGAÇÃO

Verdes também se organizam
Também no sábado o Partido Verde realizou festa de

confraternização e filiações. O evento contou com a presença
do ex-prefeito Moacir Bertoldi. Na foto, da esquerda para
direita, o presidente do PR, Eduardo Bertoldi, o vereador
Amarildo Sarti e o presidente do pv, Adilson Macário.

Sem casa
O destino deMoacir Bertoldi
ainda é incerto. Pode ser o

PR, mas a negociação não é
tão simples assim. Por isso, o

.

ex-prefeito tem conversado
também com lideranças do
PVedo PT.

CI
Os integrantes da CI (Comissão de
Inquérito), que investiga o sumiço
temporário de um ônibus, esperam
colher o depoimento do prefeito
Nilson Bylaardt hoje. Mas Bylaardt já
declarou que só fala se os vereadores

forem ao seu gabinete.

Suspeita

�GUM
.--

Contabilidade
Consultoria Empresarial

�---

CRC;SCI 00628910
--_._�

Qualidade
Compstallr,il1

Credibilidade Confia0 a

www.gurnz.com.br

(41)3371-4147

gumz@gumz..com.br
Desde 1978UMA- PARCERIA QUE DA DElITO,
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CHARGE

DO LEITOR

Ensin� a ler'é ótimo; a
interpretar é essencial

.

guém sabe ler de ante

mão, e isso não se refere

apenas à decifração de có
digos, letras e frases, mas

sim ao desenvolvimento de capa-
cidades leitoras diversas, como, por
exemplo, a de inferir sentidos.

Frequentemente, a relevân
cia da leitura para a vida em so

ciedade é debatida. São várias as

preocupações de pais e educado
res no que se refere às exigências
sociais associadas a ela.

Ainda que existam, hoje, mui
tas mídias que viabilizam o acesso

rápido e irrestrito a informações
úteis para a vida cotidiana, o texto

escrito é ainda o meio fundamental
de obtenção do. conhecimento. Isso

porque ele oferece ao leitor possibi
lidades de interpretação e, portanto,
maior autonomia. Quando lemos,

. também construímos os sentidos,
pensamos autonomamente, elabo
ramos nossas indagações e recusa

mos, confirmamos e/ou redefini
mos respostas.

Se a importância da leitura é

consensual, a constatação de que
nossos filhos leem mal desperta
grande inquietação, além do de

sejo de ajudá-los no processo de

aquisição da capacidade de ler
com eficiência e inteligência.

O primeiro passo para ensi
nar a ler textos de maior comple
xidade é justamente o de compre
ender o quão complexo pode ser,

para as crianças e jovens, um texto

que para nós, adultos, é relativa
mente fácil ou óbvio. Nesse pro
cesso, não existem obviedades.

,
.

O que nos induz ao próximo
passo: ensinar a ler exige a inter

venção ou a mediação ativa de

quem propõe a leitura, sejam pais
ou professores. E tornando o cui
dado de não ler para a criança,
substituindo sua experiência de
leitura. É preciso ler com a criança.

Assim, estaremos ensinando

que ler é mais do que decifrar le
tras: ler é pensar sobre o que se lê.

Outro elemento importante
para permitir o aprendizado desta
atividade é possibilitar o acesso da
criança àmaior variedade possível
de textos, em diversas situações
sociais de leitura. Ler é algo que se

desenvolve por meio da imersão

em suaprática, não atividade exer
cida de modo descontextualizado
da vida em sociedade. De acordo
com essa visão, o adulto precisa
mostrar para a criança corno os

textos que circulam na sociedade

podem ser usados, a fimde que ela

compreenda os seus sentidos.
A atitude do adulto diante da

leitura deve ser positiva, se ele qui
ser influenciar o jovem a lermais e

melhor. Essa postura inclui neces
sariamente um envolvimento afe
tivo com o que lê. O adulto é quem
oferece ummodelo de leitura para
o aluno-leitor, servindo-lhe de

exemplo e espelho. Continuamos
.

ensinando melhor por nossas

obras do que por nossos discursos.

José Ruy Lozano, professor do Ético
Sistema de Ensino (www.sejaetico.com.
br), da Editora Saraiva, e licenciado em
Ciências Sociais e Letras pela Universi-

dade deSão Paulo (USP)

EDITORIAL

Sem acordo
Terminou

sem acordo a reunião entre pro
fessores da rede estadual e o secretário de

educação Marco Tebaldi namanhã de on
tem, em Florianópolis. Com o impasse, os

professores permanecem em greve. O governo do
Estado vai pagar o piso nacional do magistério, de
R$ 1.187, para os professores que
ainda não recebiam isso no sa

lárío base, sem somar os valores
dos abonos. Mas a proposta dos

professores era o aumento do
salário para R$ 1.597 para toda
a categoria, compensando au

mento não concedido em 2009.

A proposta apresentada
durante a audiência foi rejeitada pelo Sindicato
dos Trabalhadores em Educação (Sinte), por não
acompanhar a progressão na carreira. O novo

.

valor no salário base beneficia cerca de 35 mil

professores (53%) da rede estadual. A medida

provisória, contendo a mudança, já foi assinada
pelo governador em exercício, Eduardo Pinho
Moreira, e está na Assembleia Legislativa para

aprovação dos deputados.
O governo do Estado realmente acredita que o

valor proposto é suficiente para motivar alguém a

ser educador? E a valorização do mérito, uma das
bandeiras de Raimundo Colombo, simplesmente
desapareceu emmeio às negociações, já que os pro

fessores mais experientes e que
buscaram aperfeiçoamento pro
fissional não foram beneficiados
com reajuste salarial?

Quando estava em campa
nha eleitoral, Colombo disse
uma frase que hoje estampa os

cartazes do movimento grevista
da categoria. "Um professor mal

remunerado não estimula ninguém a seguir sua
profissão". Enquanto a classe continuar enfren
tando baixos salários, más condições nas escolas
e sobrecarga de trabalho, será cada vez mais difícil
encontrar pessoas dispostas a seguir carreira na

área - o que vai contra o conhecido discurso dos

governantes, enquanto candidatos, sobre a neces

sidade de melhorar a educação no país.

DO LEITOR

Nave especial
"

O
futuro pertence àqueles que acreditam
na beleza de seus sonhos" (Eleanor
Roosvelt).

Vejo bosque mesclado de multico
loridas flores e saltitante passarada. Cenário
convida - me a pensar, divagar, chego a sonhar.

Acompanha-me o saudosismo, lembranças
projetam-se num rastro de pen-

.
sarnento que se escoa e me arre

bata.

Imponente, luminosa, mas

de pequeno porte, branca nave,

despida de letreiro e adornos,
aguarda-me para nela adentrar.
Sem piloto e sem nenhum ruí

do, leva-me em voo rasante, pelo
vale em que moro.

Retorno em tempo, painel
aponta meado do vigésimo sé
culo. Emocionam-se saudáveis

crianças � adolescentes a me

chamarem de "Pssor" e outros

dizem "paiê", Recordo e revejo
pessoas especiais a quem atribuo
"meus anjos", os quais inspirados
pelo Pai Eterno apareceram nosmomentos deci
sivos da vida.

Nesta fantasia, anjo de tez morena, cabelos

pretos e longos, generoso sorriso, convida-me
a desviar a rota e, surpreendentemente, num
morro íngreme, como se fora castelo, dotado de

.

passarela, a nave faz suave aterrissagem. Abrem
se as portas e envolve-me murmúrio agradável
sentido pormais de quarenta anos.

É a vibração do alunado, bem como dos mes
tres na missão sublime do ensinar e aprender. É
urna escola, sou recebido por amáveis funcio-

nárias, as quais me conduzem para visita às de

pendências, a mim familiares, no entanto, aqui
pátios, corredores, refeitório de impecabilidade
limpeza e higiene. Salas de aula identificadas

pelo murmúrio das vibrações positivas, do tra

balho didático.
Sinto, nestamanhã, que o Senhorme carrega

no colo, pela alegria, pelo clima
de bem-estar; pelo halo de be
leza da sacralidade da escola.

Vi, ouvi e senti harmonia que
se reflete, através da equipe que
trabalha e leciona, bem corno

orienta este seres sedentos do
saber, sob segura liderança de

competente direção.
Para vocês, personagens des

te senhor maravilhoso, trans

mito a sábia frase do fundador
do escotismo: Baden Powell. liA
melhor maneira de ser feliz é
contribuir para a felicidade dos
outros".

Assim, é bom sonhar e acre-

ditar que isto tudo existiu e real
mente existe. Alegre despedida e a nave especial,
demeu sonho trouxe-me ao Lar das Flores, onde
vivo junto a legião de cabelos brancos, alguns
irradiando saúde, outros já apoiados nas firmes

bengalas ou nos seguros andadores. Vou contar,
com muita satisfação este sonho, também aos

acamados, enclausurados em seus apartamen
tos.

(10 fundamental na vida é conservar a alma
nas alturas" (Gustave Flaubert).

"
Sinto, nesta
manhã,que
o Senhorme

carrega no colo,
.

pela alegria,
pelo clima de
bem-estar, pelo
halo de beleza da

sacralidade
da escola.

"

ZulmarCarvalho de Paula, professor
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El RIAS f� E SARIA

Transporte em discussão
Governo deve encaminhar novo projeto para aCâmara nas próximas semanas
GUARAMIRIM

Uma nova concepção do
sistema de condução de .

passageiros entre os

bairros de Guaramirim
visa a melhorar o
atendimento prestado
à população pelos
próximos 20 a�os.

Apresentado
em audiên

cia pública na última
sexta - feira (20), o Plano
de Transporte Coletivo

Urbano de Guaramirim precisa
agora ser reavaliado pela admi

nistração municipal, antes de ser

encaminhado à votação na Câ
mara deVereadores. A intenção é

que o projeto de regulamentação
do sistema de transporte público
esteja pronto até o começo do
mês de junho.

Apesar da pouca participação
popular na audiência, o prefei
to Nilson Bylaardt afirma que a

maioria dos' presentes entendeu
as propostas apontadas para
o planejamento do sistema de

condução coletiva. A empresa
Tectrans, de Curitiba, realizou a

pesquisa para o governo no valor
de R$ 60 mil. Agora, as indica

ções dos populares e entidades

municipais serão consideradas e

avaliadas para compor os termos
do edital de licitação. O nome

da empresa vencedora deve ser

anunciado em outubro, hoje
quem comanda o serviço no rnu-

O prefeito de Massarandu

ba, Mário Fernando Reinke,
acertou os últimos encaminha
mentos para executar o projeto
de construção de uma rodovia
no interior do município entre

as cidades vizinhas Luiz Alves e

Blumenau. Uma equipe técnica
do Deinfra (Departamento Es
tadual de Infraestrutura) apre
sentou o contrato orçado em R$
15 milhões - que serão viabili
zados por meio de empréstimo
do BID (Banco Interamericano

de Desenvolvimento) ao gover
no do Estado.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

nicípio é a Canarinho.
Um dos pontos divergentes

é a concessão de 20 anos para a

empresa vencedora da concor

rência pública. Ao contrário da

manifestação popular, o prefeito
defende a renovação do contrato

por mais 20 anos. "Ainda não ba
temos o martelo, pois existe uma
lei federal que solicita a prorro
gação por 15 anos". O valor da

passagem e a fórmula para rea

justes também precisa ser defi

nido' assim como o número de
linhas que serão implantadas no

município.
Paralelo a esse trabalho pro

movido pelo Executivo, a Câ
mara realizou cinco 'audiências

públicas para discutir as me

lhorias a serem implantadas no

planejamento. De acordo com o

Ônibus com
elevadores
adaptados

Perante as pessoas que
participaram ,da audiên
cia pública parã discutir as
melhorias no sistema de

condução coletiva, Bylaar
dtse comprometeu com os,

portadores de deficiência tI
sica. Ele pretende estabele
cer pontos obrigatórios nos

termos do editãl'de licitação
para que a empresa vence-

. dora ofereça um� frota de
veículos adaptados para o

transporte de cadeirantes.
Para atender esses usuários,
metade dos ônibus da atual
concessionária teria de ser

nova, pois os veículos anti

gos não possuem elevador.

Bylaardt defende concessão
de 20 anos para a empresa
prestadora do serviço de
transporte coletivo

vereador Diogo Iunckes (PR), um
ofício com as indicações da po
pulação foi entregue ao prefeito
no dia 11 demaio de 2011, proto
colado pelo Legislativo. liA ideia é

que a Prefeitura incorpore as su

gestões da comunidade no plano
municipal", conta o vereador.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PROJETO CONTEMPLA A CONSTRUÇÃO DE UMA RODOVIA NO INTERIOR DA CIDADE

Prefeitura acerta contrato com Deinfra
De acordo com o prefeito,

o projeto de construção de uma
rodovia entre os municípios vi

zinhos foi levado ao governo
estadual no ano passado. A Pre

feitura investiu R$ 150 mil para
a elaboração da proposta. "Essa
obra vai facilitar o tráfego .para
quem vem de Rio do Sul e das

praias de Navegantes. A rodovia
vai finalizar naVila Itoupava, em
Blumenau", afirmou. Ao todo,
12 quilômetros de estrada serão
implantados no trecho que dará
continuidade a SC-413. A obra

também contemplará a cons-

trução de calçadas, sinalização
e meio fio no trecho urbano.

Esse projeto faz parte da pro
gramação e do planejamento do
chamado BID 5. Ainda não há

previsão de data para começar as

obras, mas os andamentos do pro
cesso de licitação devem acontecer

em breve. Além deMassaranduba,
outros municípios catarinenses
estão inclusos nesse cronograma
do governo do Estado.

Prefeito Mário Fernando
Reinke comemora a

construção de uma rodovia

Política 7

Parte técnica
de projetos
é avaliada

Em Brasília, o diretor de
projetos da Prefeitura de Ia
raguá do Sul, Antônio Car
los da Luz, tratou da parte
técnica de projetos durante
todo o dia ontem. No Mi
nistério da Educação, ele

entregou os documentos
finais e revisou as propostas
para construir dois centros

de Educação Infantil.
Os dois centros estão

contemplados nas obras
do PAC 2 (Programa de

Aceleração do Crescimen

to) - do governo federal.
Dentro de 30 dias, o orça
mento de R$ 1,9 milhão
deve ser liberado para o

município. liA questão téc
nica dos projetos dos cen

tros de educação infantil
. está bem alinhada", avaliou.

Segundo o diretor de

projetos da Prefeitura, hoje
acontece uma reunião com
a chefe de Gabinete, Fedra
Konell, para tratar de todos
os projetos vistos nos mi

nistérios desde a semana

passada. O objetivo é terum

diagnóstico e um cronogra
ma das obras que serão ini
ciadas ainda neste ano.

"
A questão técnica

dos projetos
dos centros de
educação
infantil está
bemalinhada.

ANTÔNIO CARLOS DA lUZ

"
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Morador crítica obra em terreno
.

Imóvel foi interditado na enxurrada de 2008, mas Prefeitura autorizou a abertura de uma passagem
MARCELE GOUCHE

JARAGUÁ DO SUL não posso construir ali, ninguém
mais pode. E ainda não falaram

comigo", desabafa. De acordo com
ele, no local havia 50 palmeiras,
gramado e um palanque de con

creto e tudo foi derrubado sem

qualquer tipo de aviso prévio.
O secretário de obras, Valdir

Bordin, alega que o terreno é irre

gular e o proprietário da área de
cima do morro pediu para reabrir
o acesso que já existia, o que foi
autorizado pela administração.
De acordo com Bordin, o proble
ma aconteceu na administração
anterior, quando foi feita terrapla
nagem e fechada a passagem. "O
dono do terreno mora no Ribeirão
Grande e vai pouco ao local, mas
possui escritura", explica Bordin.

O secretário da Defesa Civil,
JairAlquini, afirma que a área é de
risco e que é proibido construir ca
sas, mas é permitido abrir acessos
aos terrenos.

Em relação ao fato de a área
ser irregular, o morador garante

Depois de perder a casa
nas chuvas de 2008, o
terreno do autônomo
Juvelino Giacomozzi foi
interditado por causa do
risco de deslizamento.

orém, passado esse perí
_.odo, ele continua seu: po

der voltar ao imóvel, lo
calizado no bairro Águas

Claras. No entanto, em novem-

bro do ano passado, Juvelino
verificou que um acesso para a

parte de cima do morro estava

sendo aberto no mesmo terreno.
Na época, as obras foram inter

rompidas pela Prefeitura, mas o

dono QO terreno conseguiu autori
zação para continuar.

Na semana passada, Iuvelino
foi ao local viu que a obra já havia
sido finalizada. "É injusto, se. eu

que paga o IPTU regulamente.
No entanto, confirmou que não

possui a escritura, apenas um

contrato com o loteador.

OUTRA MORADIA

Iuvelíno também critica o fato
de não ter conseguido uma nova

moradia com o auxílio da Prefei
tura. Ele afirma que, ao perder a
casa, foi orientado pela adminis

tração municipal a participar do
programa Minha Casa, Minha
Vida. Mas, segundo ele, sua ren
da mensal está acima da permi
tida e, por isso, não conseguiu
um apartamento no conjunto
habitacional no bairro Nereu

Ramos. "Estou pagando aluguel
sozinho desde dezembro do
ano passado", criticou ele, que
recebeu o auxílio-aluguel du
rante um ano e meio. De acordo
com Jair Alquini, Iuvelino deve
ser incluído no programa Mi-

nha Casa, MinhaVida. Casa de Juvelino foi demolida por estar localizada em área de risco

Leve a polícia a sério. Não passe trote.

Quando você precisa da polícia, ela tem que estar livre.
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40% das tlgações para o 190 são trotes. Cerca de 90% dessas ligações são feitas por crianças e adolescentes.

Orfente seus filhos. A segurança das pessoas deve ser tratada com prioridade, Trote no' 190 não tem graça.

Secretaria de
ESladoda
Segurança ,libllca
www.ssp.sc.gov.br
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Mudançana
aposentadoria
voltaao debate
Proposta fixa idade mínima de
65 anos para obter o benefício

.

Uma proposta
apresentada ao senado
pelo ministro da
previdência, Garibaldi
Alves, prevê fixar a
idade mínima para a

aposentadoria em 65 anos

no setor privado.

O
projeto tem objetivo de
acabar com a possibilida
de de requerer o benefí
cio por tempo de serviço.

A ideia, segundo o governo fe

deral, é reduzir o déficit previ
denciário. Para a área pública,
ele apelou para que o Congres
so aprove o projeto de lei que
cria um fundo de pensão para
os servidores, em tramitação
na Câmara. Só assim, afirmou,
o Tesouro Nacional deixará de
bancar benefícios ao custo de

R$ 50 bilhões por ano. Segun
do o ministro, a idade mínima
é boa alternativa ao fator previ
denciário - uma fórmula de cál
culo do valor da aposentadoria
que leva em conta a idade do tra

balhador' as contribuições feitas
e a expectativa de vida.

Sem a barreira etária, os ho-

mens podem se aposentar hoje
a qualquer tempo, desde que
contem 35 anos de contribui

ção. As mulheres contam com

o benefício a partir de 30 anos

de recolhimento. Devido ao fa

tor, no entanto, quanto menor a

idade do segurado, menor o va

lor do benefício, pois ele passará
anos recebendo na inatividade.

Segundo dados apresentados
pelo ministro, atualmente a Pre

vidência tem déficit de R$ 52 bi
lhões por ano - arrecada R$ 22,7
bilhões e gasta R$ 73,9 bilhões.

Para a advogada previdenciá
ria Geórgia Carvalho, a proposta
não deve resolver os problemas
deficitários do setor. Ele também
afirma que o projeto prejudicaria
quem começou a trabalhar mais
cedo. "O que seria justo é consi
derar somente o tempo de con-

,

tribuição, não a idade", avaliou.
Segundo ela, damaneira propos
ta pelo governo federal, quem se

aposenta aos 65 anos contribuin
do durante 15 recebe mais do que

alguém que começou a trabalhar
aos 1� anos e se aposenta aos 47,
após 35 anos de serviço.

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Integral
Além dessa questão, Gari

baldi também propôs a apo
sentadoria integral, para quem
já contribui, quando a soma da
idade çom o tempo da contri

buição previdenciária atingir 85
anos para as mulheres e 95 anos

para os homens. Ainda faz parte
da proposta a implantação de
uma idade mínima progressí-

va, e, por um determinado pe
ríodo, a opção do trabalhador
em escolher pelo modelo atual
ou por esse novo modelo, que
possibilitaria a aposentadoria
antecipada mediante um des
conto fixo. No governo do então
presidente Lula, uma proposta
semelhante já havia sido apre
sentada e rejeitada.

Geral 9

Ministro da previdência
Garibaldi Alves afirma

que proposta deve
reduzir déficit no
sistema

," 'Como funciona
o sistema hoje,

"

� Pode receber aposenta-
doria integral homens
com 35 anos de contri

buição e mulheres com

30 anos de contribuição.
Valor é reduzido para
quem se aposenta antes

dos 65 (homens) ou 60

(mulheres) anos de idade
• Pode pedir aposentado-.
ria proporcionalhomens
com 53 anos de idade e 30
de contribuição, ou mu

lheres com 48 anos e 25
de contribuição,

Gomo ficaria

"Eu acho um absurdo. Quem
chega aos 60 já tem idade o
bastante para se aposentar".

ROSELlNDA FELDEMAN,
. S4 ANOS, APOSENTADA

"Acho que seria preciso rever a
. previdência como um todo, e
não só aumentar a idade para se

aposentar".
ROSIMERI KOWALSKI,

S2 ANOS, DONA DE CASA

"Eú acho errado. 65 anos émuito

tempo parapoder ter direito à

aposentadoria".

HÉClO GRANDO,
28 ANOS, METAlúRGICO

"Sou contra. Será vantajoso só

para o governo, pois será preciso
trabalharmais para conseguir o
benefício" .

ORLANDO BELTRÃO DE TOLEDO, .

S8 ANOS, APOSENTADO

FOTOS EDUARDO MONTECINO

"Acho errado, pois será preciso
trabalhar e contribuir avida toda

parapoder se aposentar".

ALlNOR BORTOLlNI, 60 ANOS,
APOSENTADO E METALÚRGICO

MEIO PERíODO.
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Crescemexportações e importações
Jaraguá do Sul movimentou R$ 70 milhões em vendas ao exterior no mês passado
JARAGUÁ DO SUL

10 Economia

o ano de 2011 começou
positivo para a balança
comercial de Jaraguá
do Sul. O município
está exportando mais e

buscando novos mercados
para a comercialização
dos produtos locais.

�"volume de importação
também cresceu. De acor
do com os dados recém di

...... vulgados pelo Ministério
do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, em abril de
2011, Iaraguá do Sul movimen
tou R$ 70 milhões em vendas

para o exterior (veja quadro). No
mesmo período do ano passado,
este índice ficou na casa dos R$
46 milhões. As importações tam
bém cresceram, fechando em R$
26 milhões no mês passado, sen
do que em abril de 2010, o volu
me total não ultrapassou os R$
15 milhões.

"Com a crise econômica, as

empresas foram forçadas a bus
car novos mercados. E isso foi
bom para Iaraguá do Sul. Temos

empresas' inovadoras e que in
vestem 'em tecnologia, o que
nos favorece Já fora", comenta o

secretário municipal de Desen
volvimento Econômico e Turis

mo, Célio Bayer. Ainda segundo
Bayer, o bom momento das im

portações é reflexo do câmbio
favorável, diante da queda do
dólar, e da busca das empresas
locais pela competitividade. "As

importações crescem porque as

nossas empresas estão em bus
ca de competitividade. O dólar
também está favorável. Mas o

interessante, é Que estamos tan

to exportando como importando
para mercados como a Ásia, por
exemplo", destaca.

Entre os principais merca

dos consumidores dos produtos
"made in Iaraguá do Sul" estão
Estados Unidos, África do Sul,
Argentina, Alemanha e Irã. Já no
topo da lista dos mais exportados
aparecem itens como motores,
carnes de aves, geradores, trans
formadores, betoneiras e corta

dores de grama.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

�, f!.:! ..�� ..
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FOTOS DIVULGAÇÃO

Carne de-aves é um dos produtos que Jaraguá do Sul mais exportou para outros países no mês de abril

"
Temos empresas
inovadoras e

que investem em

tecnologia, o que nos
favorece lá fora.

CELIO BAVER, SECRETÁRIO
DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E TURISMO

� -�

Importações (US$)Período Exportações (US$)
ANO:2010 -o?

Janeiro 25.056·Z98 15.410.985 9.645.813
Fevereiro 39.407.826 15.548.369 23�859.457
Março 52.142.992 18.471:.004 33.671.988
Abril 46.666.028 15.072.534 3f593.494

Período Exportações (US$) Importações (US$) S�ldo (US$)
ANO:2011
Janeiro 32.103.219 24.823.443 7.279.776
Fevereiro 54)88.261 21.276.732 33.511.529

Março 74.425.89 26.187.499 48.238.340
, Abril 70.009.361 26.178.872 43.830.489

"

Santa Catarina
registra alta

Principais destinos

As exportações catarinenses
de janeiro a abril de 2011 soma

ram US$ 2,62 bilhões e acumu

� Iam alta de 19,2% em relação ao

mesmo período passado.
Dos dez produtos mais ex

portados por Santa Catarina oito
registraram crescimento nos

embarques, com destaque para
'carne de frango (30,6%), moto
res, transformadores e geradores
elétricos (39,2%), carne suína

(45,3%), blocos de cilindros e ca

beçotes para motores (53,5%) e

papel cartão e kraftliner (46%).
Os itens que registraram que
da foram móveis de madeira

De janeiro a �\�ril, �xp'o��ç�.�� �atarinl�p,�eS,�9ff1,�f�.rp. R$,�,�� hil.h9.��, I' I t kA9/�,D(o) �(futp9.!;f,,�<fql·.•. , •.. � ... ,
• ..... "" �I. "&"�I' •• l·�' •••••••• )' ••• '.1/.1..1.. l' "".i •• , Il'l ",(, 't_. �... �"'.

• Exportação (janeiro/abril)

• Estados Unidos (US$50,7 milhões)

• África do Sul (19,5 milhões)

• Argentina (US$17,6 milhões)

• Alemanha (US$ 16 milhões)

• Irã (US$ 14,5 rnllhôes
\t,

• t, "I.
"

\ I • 'i. I

_ • \ J I... '. • ... • _j .. • _ , • ."),

---- - - -
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Os ritmos do Vale do Itapocu
Três grupos da região marcam presença em um dosmaiores eventos culturais do Brasil
REGIÃO

Quatro casais e uma só
missão: levar a Joinville toda
a riqueza do regionalismo
e o resultado de muitos
meses de dedicação.

aúmero
de integrantes do

rupo de Dança Laços de

adição, de Corupá, é bem
aior. Mas, apartir de junho,

são os oito dançarinos que sentirão
amaior parte da pressão de compe
tir-no Festival de Dança de Joinville
- e isso depois de se apresentar no
Festival Nacional de Danças Folcló
ricas, marcado para acontecer no

começo de julho emBlumenau.
No último evento, o Laços de

Tradição já é veterano, após sete

anos de participação. No Festival
de Dança de Joinville, no entanto,
será a primeira vez que o grupo
sobe ao palco - e vai direto para o

principal. A Chacarera del Violin,
mais nova das coreografias do gru
po, foi escolhida para concorrer na
Mostra Competitiva, com outros

dançarinos de todo o Brasil que
fazem parte da categoria avança
da. "É uma coreografia dos An

des. Não somos apenas um grupo
gaúcho, divulgamos a cultura de
todo o Mercosul, com vários tipos
de dança. Mas, como o tempo era

limitado, apresentaremos apenas
essa música", explica a fundadora

e coordenadora do Laços de Tradi
ção, MariaAparecida Rosa.

Ela conta que não se limitar a
uma cultura local é exatamente

a intenção do grupo, que nasceu

há 18 anos de uma conversa entre

amigos. "É uma glória fazer parte, é
algo fantástico, aindamais por ser a
primeira vez", comemora a coorde
nadora. Segundo Maria Aparecida,
o motivo de o grupo nunca antes

ter tentado entrar para o festival foi

justamente o fato de não simpatizar
com as competições - que, segundo
ela, não levam a nada e não fazem

parte das características do grupo.
"É preciso ter uma cabeça muito
boa para entender que possíveis
desaprovações não são responsabi
lidade desse ou daquele dançarino,
mas uma responsabilidade de gru
po que, muitas vezes, não deve ser

depositada em ninguém", afirma.
Hoje ou amanhã, o Laços de

Tradição - assim como o Estúdio
de Dança e ArtesWald Oliveira, de
Jaraguá do Sul, que também parti
cipa da mostra competitiva - deve
saber a data e horário exatos da

apresentação, já que esse período
é dedicado ao envio de documen
tos para a organização do Festival.
Além dos dois grupos, a Escola de

Dança Scar (Sociedade CulturaAr
tística de Jaraguá do Sul) se apre
senta nos Palcos Abertos, também
ainda sem data definida.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS DIVULGAÇÃO

"
É uma coreografia

dos Andes. Não somos
apenas um grupo gaúcho�
divulgamos a cultura
de todo o Mercosul.
MARIA APARECIDA ROSA,

FUNDADORA E COORDENADORA
DO GRUPO LAÇOS DE TRADiÇÃO

"
PROGRAMAÇÃO,
• Noites especiais e Mostra Competitiva,
no Centreventos Cau Hansen

• Noite de Abertura - 20 de julho
• Noite de Gala.:.. 25 de julho
• Noite dos Campeões - 30 de julho

• Noites Competitivas -

21 a 24 e 26 a 29 de julho
• Dança Contemporânea e

Danças Urbanas - 21 e 29 de julho
• Balé Clássico de Repertório - 22 de julho
• Balé Clássico e Danças Populares -

23 e 26 de julho
• Balé Clássico de Repertório e Jazz -

24 e 27 de julho
• Balé Clássico de 'repertório e

Sapateado - 28 de julho

• Mostra contemporânea de Dança - Teatro

Juarez Machado e Espaços Alternativos
.
Dias 21,22,23,27,28 e 29 de julho

• Meia Ponta - Teatro Juarez Machado
• Meia Ponta - grupos participantes -

25 e 26 de julho
• Meia ponta - tarde dos campeões -

27 dejulho

• Feira da Sapatilha - Expocentro Edmundo
Doubrawa - De 20 a 30 de julho

,

• Encontro das Ruas - 23 e 24 de julho

Em breve, o Laços de Tradição começa os últimos ensaios para • Seminário de Dança - 28 a 30 de julho

participar da mostra competitiva do Festival de Dança de Joinville

NOVO FORMATO DO PROJETO TRAZ CATEGORIA PARA CANÇÕES INÉDITAS

Últimos dias para se inscrever. no Festival da Canção
DIVULGAÇÃO

JARAGUÁ DO SUL
Quem estava esperando

para se inscrever no Festival
da Canção Sertanejo e Popular
deste ano vai ter uma surpre
sa ao procurar o regulamento
no síte da Fundação Cultural:
a série de apresentações não
existe mais. É que, a partir des
te ano, ela foi substituída pelo
Festival Jaraguaense da Canção,

'

que traz algumas novidades no
antigo formato.

Segundo informações da as

sessoria de imprensa da Prefei

tura, a reestruturação acontece

para atender aos pedidos do pró-

prio segmento musical da cida
de, oferecendo aos jurados novas
condições para avaliar um pa
drão que, a partir de agora, será

enriquecido pelas composições
próprias dos artistas.

Uma das principais mudan

ças do festival é a eliminatória
- que, desta vez, acontece em

apenas uma fase e com apre
sentações em capella, quando
não há acompanhamento ele
trônico ou instrumental. Além
disso, a categoria "canções iné
ditas" passou a fazer parte das

opções dos músicos, dando a

oportunidade de apresentarem
músicas de sua própria autoria. I

O regulamento e a ficha de

inscrição estão disponíveis no

site http://cultura.jaraguadosul.
com.br/, e os interessados po-

Festival da Canção
Sertanejo e Popular ganhou
novo formato, com
'càtegofia pata inéditas'

dem se inscrever até o dia 31 des
te mês. Além da interpretação de

canções inéditas, é possível tam
bém se apresentar com músicas
de outros autores ou intérpretes,
e a fase eliminatória está progra
mada pa�a 9 de julho - com ho
rários a serem definidos depois
do fechamento das inscrições.

-

A final fica para 3' de setem

bro' com os 12 melhores de cada

categoria na etapa classificató
ria. O julgamento é baseado em

melodia, afinação, dicção e in

terpretação' além de arranjo no

caso das inéditas. Os primeiros
cinco classificados, além, de tro
féus, recebem R$ 2,5 mil (cam
peão) e R$ 2 mil, R$ 1,5 mil, R$ 1
mil e R$ 700 ao segundo, terceiro,
quarto e quinto lugares, respec-'
tívaménte.

. .. r ' •••• ,
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_ Futuro do
comércio

Chama a atenção o avanço das

pesquisas online dos consumidores.
Munidos de seus celulares avança
dos, os consumidores percorrem as

gondolas observando os produtos
, em demonstração. Um aplicativoI .

. :�
. específico - baixado gratuitamen-
te na rede - permite a leitura do

código de barras com a câmera do
celular e em poucos segundos apa
rece na tela do celular a lista das re
des de lojas e sites que oferecem o

produto e os preços praticados pe
losmesmos. Esta é a realidade vivi-
da pelos comerciantes.dos Estados
Unidos, pois o consumidor decide
instantaneamente se a diferença de
preço compensa ou não comprar
este produto em outra rede.

Queda no número de cheques devolvidos Setor bancário registra maior lucro
ques devolvidos em abril. No
acumulado dos quatro primei
ros meses do ano, o montante

chega a 6,4 milhões. De acordo
com economistas. do Serasa, a

queda se deve ao fim do perío
do mais crítico para o orçamen
to familiar.

Boa notícia para os comer

ciantes. Em abril deste ano, hou
ve queda de 5,8% no número de

cheques sem fundos devolvidos
em relação ao mês de março no

país. Já em comparação com

abril de 2010, teve aumento de
7,8%. Foram 1,6 milhão de che-

mais que o mesmo período do
ano anterior, quando os ganhos
foram de R$ 10,1 bilhões. Em

segundo lugar está o 'setor de

mineração, no qual só a Vale ar

recadou R$ 11,29 bilhões. Logo
depois está o setor de petróleo e

gás, representado pela Petrobras,
que teve lucro de R$ 10,9 bilhões.

A empresa' de consultoria
Economática fez um levanta
mento com 307 empresas brasi
leiras de capital aberto e o estudo

apontou que o setor bancário foi
o mais lucrativo do país no pri
meiro trimestre de 2011. Os 25

. bancos pesquisados registraram
.

lucro de R$ 12 bilhões, 18,2% a

Premiare
Brasil

Acontece a 4a edição desta
feira têxtil nos dias 20 e 21 de ju - .

lho, em São Paulo, focando não

só em tecidos como também em

fios, fibras e acessórios.'

IPOsABRH
Imobiliária SéculusApesar de alguns eventos ne

gativos envolvendo o mercado
brasileiro e a instabilidade da bol
sa, continua a aposta de que este

será um dos melhores anos em re

lação ao número de novas ofertas
de ações. Muitas empresas estão
buscando o mercado acionário

para captar recursos que lhes per
mitam aproveitar o bom momen

to vivido por diversos setores e ga
nhar musculatura.

Esta entidade, instalada em

Iaraguá do Sul no Cejas, presta
relevantes serviços às empresas
em uma das áreas mais sensíveis:
a gestão' de pessoas. Entre os re

levantes serviços prestados estão
os treinamentos e outros even

tos promovidos pela mesma que
buscam a formação de gestores.
No dia de hoje, em 1973, eram

lançados os fundamentos deste
movimento no país.

área de locação e vendas como tam
bém na área de construção e incor

poração. Trata-se de uma dasmais
atuantes empresas no setor.

Fundadaem24 demaio de 1995,
completa hoje 16 anos de mercado.
Em função da formação de seus di

rigentes, a Séculos atua' não só na

LOTERIA

04 - 05 - 13 - 14 - 1 7

Petróleo
Não ·são apenas os consumi

dores que estão preocupados
mas também os próprios países
produtores, pois os preços estão
ficando fora de controle e coloca
em risco o crescimento econô
mico do mundo. Obviamente,
este será um problema para to

dos. Enquanto isto, a situação na
Líbia continua se arrastando.

01 - 02 - 03 - 04 - 06
10-12-13-14-16
19 - 20 - 21 - 23 - 25

EDITAL
CONCORRÊNCIA N° 61/2011

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO MAIOR OFERTA

OBJETO: Outorga da permissão remunerada de 'uso de espaço e área do "Parque
MuniCipal de Eventos", situada a Rua Walter Marquardt n.? 910 ., bairro: Barra do Rio
Molha - Jaraguá do Sul/SC, a título precário e remunerado, visando a instalação e

exploração de um Parque de Diversões durante a XXllla Schützenfest, no período de
·06 a 12 de outubro de 2011, em conformidade com o mapa e localização descrita no

Anexo I e de acordo com os demais anexos deste Edital.
REGIMENTO: Lei Orgânica do Município; Lei Municipal n,? 3.875, de 13 de julho de

2005; Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 08:45 horas do dia
28 de junho de 2011, na Coordenadoria de Finanças e Planejamento da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul, sita a Av. Getúlio Vargas n.? 405, bairro: Centro, Jaraguá
do Sul/SC.
ABERTURA dos ENVELOPES: 09 horas do dia 28 de junho de 2011 na sala de
reuniões da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul.

OBTENÇÃO DO- EDITAL: 1) O edital e seus anexos estarão disponíveis na Internet
nos endereços www.jaraguadosuLsc.gov.br e http:\\cultura.JaraguadosuLcom.br ou

poderão ser retirados na Coordenadoria de Finanças e Planejamento da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul, telefone (0**47) 2106-8719, no endereço acima, no horário
das 07:30 horas as 11 :30 horas e das 13 horas as 17 horas, sem qualquer custo.
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no

endereço acima QU pelos fones (0**47) 2106�8719 ou pelo Fax (0**47) 2106-8700, ou
ainda pelo e-mail marilene.cultura@jaraguadosuLcom.br(NC Sra. Marilene Giese).

1 ° 46.055 600.000,00
2° 58.978 12.000,00
3° 32.859 9.000,00
4° 38.999 7.410,00
5° 1 7.653 6.000,00

INDICADORES

I
j
I
J I

I

J

Jaraguá do Sul (Se), 19 de maio de 2011.
JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA

,
Presidente
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Universo TPM

Elijane Jung
�������':.'�

É a treva!
Abusar do couro, transparên

cias e peles num ambiente de tra
balho sóbrio, como escritórios de
advocacia, contabilidade ou em

grandes corporações. É claro meni
nas, moderadamente é permitido.
Peles (imitação, tá?) em golas, em
ptrnhos... pode. Assim, como deta
lhes em renda. Da mesma forma, o
couro é permitido em jaquetinhas
ou saias até o joelho. Mas minissaia
em couro, blusa toda transparente,
ou casaco de pele... Treva, tá?

Empreguinho mixuruca
V

oces devem se lembrar daquele emprego dos sonhos que
consistia em cuidar de uma ilha paradisíaca e divulgar o re
canto na internet, não é? Lembram do salário exorbitante,
dos benefícios e da vida boa que o selecionado ganharia?

Pois é. Agora a cervejaria inglesa Inbev, da Budweiser, oferece uma

vaguinha desse naipe também. A vaga é para um degustador de, cer
veja em festivais de música para o próximo verão. O candidato esco

lhido vai aos melhores festivais da Inglaterrapara experimentar a cer
veja que será servida aos astros dos shows (por exemplo, o Chemical
Brothers). Para esse trabalho super cansativo o escolhidovai receber,
por seis dias de trabalho, 26 mil reais. Será que alguém se candidata?

Comidas e bebidas de inver
no. Delícia. Sopas, cremes, chás
e ... as massas, essas moderada
mente para que você não fique
depois, chorando os quilos ga
nhos no inverno. Bom mesmo

é uma sopinha ou um creme de

legumes. Libera sem exagero o

fondue, as lasanhas e as macar

ronadas e feijoadas. E um chá

quentinho, com um pouquinho
de leite? Maravilha. Maça, pêra
e banana no micro-ondas, e por
cima, uma canelinha. Ah! Flash!

Mulher 13

BISCOITO
DA SORTE

Use palavras
doces com alguém.

Esse, esse, esse ...
No fim de semana, dei um pulinho

numa livraria para comprar um livro que eu

já estava querendo há algum tempo. Serviu
para eu aprender que não devo me meter

nesse ambiente, pois isso só fazmalparami
nha cabeça. E para o meu bolso. Ainda me
lembro, eu lá, parada com II livros nos bra
ços, pensando queAquilo não cairiabemno

meu orçamento super controlado. E tendo

que escolher apenas um. Tá, dois. Depois de
uma hora, avaliando os pós e os contras me
decidi e passei no caixa. E é claro que mes

mo encerrando ininha compra eu tive que
.voltar correndo para a prateleira para uma
última troca. Livros... Ai, vício!

Filhão cara de pau
Meu filhote está de castigo, sem

computador. Agora, olha a estraté

gia da criança prame dobrar. Nessa
fase dele, de namorico, com ame

nina passando um tempo fora e as

conversas rolando pela internet
e tal, eis que ele chega e me diz,
todo choroso que a gatinha anda

pensando que ele não a ama mais

por que ele não tem mais entrado
na internet.Aqueles olhinhos cor de
jabuticaba piscando suplicantes e

eu saquei na hora qual era a domeu
moleque. Cheia de razão eu disse a

.

ele que explicasse a ela que está
de castigo, justamente por gas
tar 100 reais em ligações para ela.

Quer mais? Ele me confessou que
já havia falado isso a ela E que a

conversa que estávamos tendo era

mesmo uma artimanha para que
eu liberasse o computador. Pode
isso? Acrescentei dias ao castigo
dele... Cara de pau!

D'ica Amaléras
A dica das blogueiras é super

fashion e mega diferente. Um sa

pato com saltoem formato de ba
tom. Uma gracinha e muito bem
bolado. A ideia criativa de unir sa

patos e batons (ah, essas paixões)
foi do designer Alberto Guardia-

TRICOTANDO

. ni. Tem sapatos em várias cores

com o salto/batom combinando,
Como disse a Giika, responsável
pelo post, resta saber como é se

equilibrar em cima de um batom.
Mas que é beeem fofo, isso é! Con
fere no amaleras.blogspot.com
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CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

Elyançlria Ap;rJrecida KeltyErdmann, CharlesZimmermann, CarlosHenrique
Silva, escritora jornalista

'

escritor Schroeder, escritor

Frio com Jacatirões
omeçou o frio, mas mesmo que este

jamos ainda no outono, as flores de

jacatirão de inverno - o manacá-da
..._ serra - já estão. começando a florescer.
Os manacás-da-serra não são tão numerosos

quanto o jacatirão nativo, que floresce no fim
da primavera e vai até meados do verão, mas
desabrocham lindamente nessa época e ale

gram nossos dias frios, até os mais chuvosos,
quando a gente não tem coragem de botar a
cara para fora de casa.

Inverno não é estação
de flores. Não é? Pois flo
resce o jacatirão de inverno,
floresce a azaleia, floresce o

flamboiã, floresce o amor

perfeito, floresce até o ipê.
Então, não é, também, uma
estação de muitas cores?

No meu jardim, reduzido jardim, único
pedaçinho de terra desnuda, naminha casa,
tenho meus pés de manacá-da-serra. E eles
também começaram a florescer espetacu
larmente, trazendo mais felicidade a minha
casa. São muito jovens, pequenos, eu diria

quase anões, coisa de menos de Um metro

de altura. Mas desabrocham muitas e mui-

• tas flores, com aquelas pétalas grandes que
se abrem brancas e depois vão mudando de
cor, passando para o vermelho, num degra
dê rápido, até chegar ao lilás.

Perto de onde moro existem outros jar
dins com manacás-da-serra (ou jacatirão de

inverno). No supermercado, um pouco mais

longe, existem até majestosas árvores de uns

quatro ou cinco metros de altura, por toda a:
.cidade a gente encontra a cor do jacatirão.
Mas pare,ce que só eu as vejo. Ninguém co

menta, ninguém para um segundinho para
admirá-las, e eu fico um pouco triste com

essa perda da capacidade do ser humano de
ver o belo. De olhar e ver.

No supermercado do qual falei acima,
por exemplo, existiam cinco árvores fabulo

sas, mas no ano passado três delas secaram.
Uma quarta está com os ga
lhos secos da metade para
baixo e florida da metade

para cima. Só ficou uma ár- -

vare saudável, esplêndida
tela colorida de Mãe Natu
reza. E ninguém parece ter

visto a tremenda perda ou

mesmo a beleza das sobreviventes.
Então leio um poema de Quintana e

chego à conclusão de que ele, o poeta pas
sarinho, talvez tenha razão, mais uma vez:

"Todos os jardins deviam ser fechados, /
com altos muros de um cinza muito pálido,
/ onde uma fonte / pudesse cantar / sozinha
/ entre o vermelho dos cravos. / O que mata
um jardim não é mesmo / alguma ausência
/ nem o abandono ... / O que mata um jar
dim é esse olhar vazio / de quem por eles

passa indiferente". .

Pois será isso? Não será por isso que ár
vores tão belas quanto os pés de jacatirão
morrem e a gente fica sem as suas cores?

• http://luizcarlosamorim.blogspot.com

LANÇAMENTOS

, Coroadas em Terras ,Distantes
Uma bi9grafia de oito princesas reais europeias que, por casamento,

tiveram que ir viver longe de suas pátrias. Com a autenticidade de quem
conhece os códigos e costumes da realeza, a autora, Princesa Michael
de Kent, pesquisou em farta bibliografia a vida de Catarina a Grande da

Rússia, Maria Antonieta da França, Maria Carolina de Nápoles, Maria Le

opoldina do Brasil, Eugênia de Montijo da França, Vitóriâ da Alemanha,
Alexandra, rainha da Inglaterra, e Maria Feooorovna, czarina da Rússia

,
. .

'f
'

CLIC DO LEITOR

Esse é o 80no, ele foi encontrado por uma voluntária da
Ajapra e precisa de um lar com bastante carinho e amor. Foi

castrado e vacinado. Contato com Isolete pelo telefone 9179-9948.
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL "

• Cine Breithaupt 1
• Piratas do Caribe 4 (Leg)
(13h30, 16h10, 18h50, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Rio (Dub) (13h50, 15h45 - todos os dias)
• Padre (Ieg) (17h40, 19h30, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio(leg)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Piratas do Caribe 4 (dub)
(13h, 15h50, 18h40, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Rio (Dub) (13h30, 15h30, 17h30 -todos os dias)
• Padre (Dub) (20h, 22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(13h15, 16h10, 19h, 21h45 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Piratas do Caribe 4 (Leg)
(15h20, 18h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Rio (dub) (13h40, 15h40, 17h40,

• 19h40 - todos os dias)
• O Noivo da Minha Melhor Amiga (leg)
(21h50 -todos os dias)

• Cine Garten 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, 16h10, 18h50, 21h40 - Todos os dias)

• Cine Garten 4
• Padre (Leg) (14h15, 19h20 - todos os dias)
• Os Agentes do Destino (Leg) (16h40, 21h20 -

todos os dias)

• Cine Garten 5
• Uma Manhã gloriosa (Leg) (13h50, 16h30,
19h10, 21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Piratas do Caribe 4 (Dub) (13h, 16h - todos os dias)
• Piratas do Caribe 4 (Leg) (19h, 22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1 (3d)
• Piratas do Caribe 4 (Dub) (13h, 16h - todos os dias)
• Piratas do Caribe 4 (Leg) (19h, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Piratas do Caribe 4 (Leg) (15h10, 18h10,
21h10 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(13h40, 16h30, 19h10, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h20, 16h10, 18h40, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Rio (Dub) (13h30, 15h30 - todos os dias)
• O Noivo da Minha Melhor Amiga (leg) (17h30 -

todos os dias)
• Padre (Leg) (19h50, 22h10 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6 (Sala VIP)
• Os Agentes do Destino (leg) (14h20, 16h40,
19h20, 21h30 - todos os dias)

NOVELAS
VIDAS EM JOGO
Ernesto e Ivan colocam a filha de Regina em

um furgão. Tatiana fica preocupada porque sua

irmã não abre a porta e chama Regina. Regina vê
a janela aberta e acha que Francisco levou sua fi
lha. Ivan e Ernesto chegam ao cativeiro e amarram

Patrícia. Ós empregados do restaurante percebem
o clima estranho entre Divina e Severino. Cleber vai
até a casa de Francisco em busca da filha de Regi- �

na. Patrícia acorda no cativeiro e fica desesperada.
Rita e Francisco conversam no momento em que
alguém bate à porta. Cleber apo__nta a arma para
Rita e exige que o rapaz diga onde está Patrícia.

CORDEL ENCANTADO
Fubá tenta convencer Jesuíno a aceitá-Ia em

seu bando, mas teme ser reconhecida. Timóteo
interroga os colonos para saber quem são os jus
ticeiros que lhe roubaram. Inácio leva um médico
para atender Antônia. Jesuíno aceita Fubá no

bando. Jesuíno e seu bando libertam os colonos.

Penélope tira fotos dos cangaceiros. Herculano
parte com Zóio-Furado, Bel e Garnizé atrás do
bando de Jesuíno. Inácio garante a Felipe que

. salvará Antônia de Timóteo. Os colonos pedem
as contas para Timóteo. Cícero conversa com

Virtuosa e Euzébio. Herculano descobre que Je
suíno é o chefe dos justiceiros.

MORDE E ASSOPRA
Josué tenta negar que é culpado pelo incên

dio na colheita de Abner, mas Celeste diz que
o escutou contando ao pai. Márcia revela para
Guilherme que está grávida. Salomé propõe que
Josué acuse Júlia de mandar queimar o café de
Abner para separar os dois. Leandro investiga o

nome de um homem que achou no quarto de Na
omi. Naomi sugere a Ícaro que eles se mudem de
Preciosa. Júlia envia o convite do seu casamento

para o avô. Natália pressiona Marcos a investigar
por que sua mãe arrematou a fazenda de Abner.
Josué aceita a proposta de Salomé.

INSENSATO CORAÇÃO
Vinícius pede ajuda para Teodoro e recebe

a ajuda de Cortez e Léo. Léo avisa a Vitória,
Oscar e Gilda sobre o estado de saúde de Te
odoro. Cortez planeja com Léo uma maneira
de conquistar mais um cliente para o banco.
Rafa discute com Cortez por causa de Natalie.
Norma comenta com Jandira que precisa de
um plano para desmascarar Léo. Paula con

vida Natalie para ir à festa de aniversário de
Bibi. Léo convence Vitória a investir no banco
de Cortez. Fabíola fala de Teodoro para Norma.
Norma ouve a conversa e revela a Jandira que
se vingará de Léo na festa.

(O resumo d� capítülós é de responsabilidade-das-emissoras). - - - - - - - - - - --

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
No setor profissional, o dia conta
com energias positivas no conta-

to com as pessoas, principalmente
clientes. No amor, aproveite para seduzir
a pessoa amada. Cuidado com intrigas e

mal-entendidos.

Sua intuição e sua sensibilida
de podem estar mais aguçadas
neste dia, fazendo com que você

entenda melhor a reação das pessoas. A

dois, tudo de bom. Cuidado com pessoas
oportunistas.

ÜGÊMEOSInteragir com pessoas que te

nham os mesmos objetivos será
uma boa opção para este dia. A

atração física terá papel importante no

relacionamento afetivo. Use mais a sua

criatividade em atividades do dia a dia.

Quanto maior o seu interesse

por assuntos profissionais, me

lhor será seu desempenho. O

campo sentimental está protegido, apro
veite o clima de sintonia com o par. Cui

dado com pessoas oportunistas.

LEÃO
Atividades em grupo serão as

mais favorecidas nesta terça
feira. Estará mais sensível, con-

seguindo chegar a acordos com

mais facilidade. A dois, intensifique os

momentos com o par. Cuidado com pes
soas -interessei raso

Dedique-se ao trabalho e não
;t vai se arrepender. Atividades
desenvolvidas em equipe con

tam com ótimas vibrações. Momentos de
lazer favorecem o relacionamento a dois.

Não convém deixar o romance de lado

este dia.

LIBRA

Trabalhos que envolvam lazer

e o público infantil contam com

boas vibrações. A dois, sua dedi

cação vai agradar o coração desua cara

metade. Não convém se dedicar a muitas

coisas ao mesmo tempo.

ESCORPIÃO
Excelente dia para desenvolver
trabalhos de forma autônoma.
No romance, o astral não poderia

ser melhor, saberá expressar seus sen

timentos à pessoa amada. Não convém
abusar de sua sorte neste dia.

9 SAGITÁRIO .

Quem trabalha diretamente
com o público não pode recla

mar da sorte neste dia. No relacio

namento afetivo, demonstre seu carinho
e vai receber o mesmo em troca. Os pa
rentes merecem sua atenção.

CAPRICÓRNIO
Trabalhos que envolvam comu-

nicação e deslocamentos con

tam com boas energias. Cuidado com

ideias confusas. No campo afetivo, há si

nais de uma provável reconciliação. Não
faça na dúvida ou na incerteza.

Seu jeito extrovertido estará
com tudo nesta terça-feira, favo-

recendo atividades que envolvam

comunicação no setor profissional. A

dois, mantenha a discrição. Cuidado com

gastos desnecessários hoje.
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Angélica e Luciano vão
produzir peca infantil

,
�

Angélica e Luciano Huck vão produzir uma peça
infantil inspirada nó desenho animado Peixonauta,
informou a Veja São Paulo. De acordo com a revista,
o espetáculo deve estrear dia 19 de junho, no Tea
tro das Artes, em São Paulo. A peça será produzida
pela empresa do casal, Aventurinha. Peixonauta é o

desenho preferido de Joaquim e Benício, filhos dos

apresentadores.

ilãO LéQ de "In�en
trevista à coluna de

Mônica Bergamo, dojm olha de S.Paulo, que
demorou 15 anos 'para' gostar de trabalhar na

TV. '�Eu era contra televisão, mas me apaixonei".
O ator acredita, no ent(jnto, que é preciso esco

lher bem o personagem; "Hojetém muita história
boba. E novela boba é rmuit0 cansativa" diz.

Caetano Veloso esquece
a letra durante show
Segundo o blog "Mancha de dendê não sai", reprodu

zido pela coluna de Ancelmo Gois, no jornal "O Globo", Ca
etano Veloso esqueceu a letra de 'Alegria, Alegria' durante
um show na última quinta-feira, dia 19, em Salvador. O
deslize aconteceu no começo da segunda parte. Na maior
calma, Caetano pediu ajuda da plateia: "Como começa
a segunda parte?'Como é, alguém sabe?", perguntou. O
'povo cantarolou e ele foi em frente sob fortes aplausos.

DIVIRTA-SE
O pai e o jardim

Um velhinho vivia sozinho em Minnesota.

Jay-Z pode fazer
show em São Paulo
Além de se apresentar no Rock in Rio no dia

1° de outubro, o rapper Jay-Z - marido da cantora

Beyoncé - pode fazer um show também na cidade
de São Paulo. Segundo a coluna "Olá", publicada
pelo jornal "Agora", o DJ Cia está negociando a

apresentação do cantor na cidade. O show em São
Paulo deve acontecer uma semana após a apresen

tação no Rock in Rio.

ladyGaga
virá ao Brasil

em 2012
Os fãs brasileiros de Lady Gaga

já podem comemorar. Na noite de

domingo, a cantora anunciou que
virá ao Brasil em 2012 com a tur

nê "Born this way". "No próximo
ano vou levar 'Born this way' para
o Brasil. É muito importante para
mim ver meus monstros brasilei
ros. Amo vocês!", escreveu Lady
Gaga em sua página no Twitter.
O show ainda não tem data nem

local marcado.

Excesso de mortes em
"Insensato Coração"
Segundo a "Folha de São Paulo", "Insensato Cora

ção" tem chamado a atenção pelo excesso de mortes.

Araci (Cristiana Oliveira), Clarice (Ana Beatriz Noguei
ra) e Henrique (Ricardo Pereirarforarn alguns dos per
sonagens que já morreram. Em breve, Irene (Fernan
da Paes Leme) será atropelada. Ricardo Unhares, um
dos autores, justifica. "A trama retrata a realidade, o
cotidiano das grandes cidades". Afirmou, notando que
a audiência acompanha a "maldade".

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Ele queria cavar seu jardim, mas era um trabalho muito pesado. Seu único

filho, que normalmente o ajudava, estava na prisão.'
O velho então escreveu a seguinte carta ao filho, falando de seu problema:
"Querido filho. Estou triste porque, ao que parece, não vou poder plantar
meu jardim este ano. Detesto não poder fazê-lo porque sua mãe sempre
adorava a época do plantio depois do inverno.'Mas eu estou velho demais

para cavar a terra. Se você estivesse aqui, eu não teria esseproblema,
mas sei que você não pode me ajudar com o jardim, pois está na prisão.
Com amor, papai".

•

Pouco depois o pai recebeu o seguinte telegrama:
"PELO AMOR DE DEUS, papai, não escave o jardim! �oi lá que eu

PEIXES escondi os corpos!"
Hoje, você conseguirá sair de k:; quatro da manhã do dia seguinte, uma dúzia de agentes do FBI

situações adversas da melhor e policiais apareceram e cavaram o jardim inteiro, sem encontrar

maneira possível. No relaciona- nenhum corpo. Confuso, o velho escreveu uma carta para o filho

menta, melhor esquecer das coisas do contando o que acontecera.

passado. Ótimo momento para organizar Esta foi a resposta:
as finanças e fazer um pé-de-meia. "Pode plantar seu jardim agora, pai. Isso é o máximo que eu posso fazer
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ANIVERSARIANTES
23/5
Agemir Pereira
AmiltbWittkoski

Aparecido D,Goflçalves
Bruna M. Nogueira
Claudir Henz

Diego A. Kohbausch

Diego Schieuve
Dirley A. Tonet
Edelburg E. Jahn
Edilson Muller

Ellen Beber

Emerson (;3aurnann
Fabio R. Cizeski

Eduardo ROlil1saner
Elair Maser

Elebnai A. HorbuiRg
Ivo Guitzmacher
Karina C. Fali n. i

Luiz C. dos Santos
Marcia R. Saldaghena
Marcos G. Pa'dill)a
Maria A. B. Sontanide
Maria E. Voltolini

Marjstela Pasani
Marlene Tomaselli
Mâteus H. Paiter

Micheline Ap. da S. Pereira
, Osmar F. Lennert
Parnela K. Bertoldi
Pai'ldora M. Piechontcoski
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Banda B

Isso
ninguém pode discordar, de que a internet e as redes sociais

mudaram a comunicação das pessoas, paramelhor. Mas como toda

conquista tem um preço, o lado negro dela começa a revelar dados
nada bons. Só os casos de pedofilia na rede aumentaram 180% nos

últimos anos. O número seria bemmenor se as leis existentes de fiscali

zação e punição fossem cumpridas como devem. No caminho inverso, o
MEC dá um bom exemplo e começa, no material didático dos estudan

tes, a combater a violência contra homossexuais nas escolas públicas.

Fofocódromo
Playboy jaraguaense a tiracolo de um amigo, foi no Bailão Silva. Lá en

controu uma bela dona. E sempremuito "esperto", bem na foto,jogou sua

lábia para cima damoça. "Você é daqui, linda? Trabalha aonde? E solteira?"
Blábláblá. .... !! Pesquisou avida dela toda. Até que chegou avez dabonitona:
"E você "loirão, faz o quê? Eu?Ah, eu tenho um frigorífico. Tenho 12 carretas.
Sou dono disso,daquilo etc" ....rasgou nota de cem. Consequência: aca
baram ficando juntos naquela noite. Passou uns tempos e amoça resol
ve procurá-lo em Jaraguá. Procura aqui, ligou lá, mas nada de encontrá
lo. Logo lembrou que tinha o número do telefone do amigo e ligou. "E
aí, tudo bem?Aqui é fulana de tal. Sabe aquele teu amigo "boniton? Por

d d 'l O dí . Q
.

'l O IIIn E
.

on e an a. rapaz lZ. ue amIgo. . . sse mesmo - mterrompe
ela. Pô, mina, sumiu! É mesmo? Pois é tô uma semana atrás dele e não o

acho. Alguém poderia dizer, pelo menos, aonde é o frigorífico dele? Fri-
,

fi 'l Q fri rífi nH
.

d
- A � I" S

'

dingo-n- -co. ue go co. . um.....sei na a nao, moça, to rorai o pe -

domesmo a nossa espumante Cave Pericó bem geladinha.

NAS RODAS
• O simpático casalMário Célio e f'

Maria Pincegher está arrumando
as malas para um giro pela
Europa. Na companhia de amigos
eles irão rodopiar por 17 dias
na Itália, França, Suíça, Olanda,
Alemanha e Bélgica. Com certeza

voltarão commuitas novidades

para contar aqui na urbe.

• O empresário bom partido Guido
Rincaweski continua solteiro.
Dizem que é opção do "boniton",
pois omulherio está caindo de pau
em cima dele. Tápodendo. '

• O empresário Nivaldo(Domini
Pizza) e suaThaiane estão de volta

depois de curtirem uma semana

demuito sol na Bahia.

• Quem andamais feliz que ganso
na lagoa éMauricio Prado Jr , mas

omotivo não é só o.novo namoro
com a bela Margareth Carvalho. É
que ele acaba de ganhar dos pais
RenatoAlberto e Silvana Prado a

passagem para uma temporada
naAustrália. Bom demais!

• Quarenta e oito grupos já se

inscreveram para o 20 Campeonato'
de Pênaltis Feminino eMasculino,
que acontece dia cinco de junho, no
SocietyJaraguá. O prêmio parao lo
lugar émil reais, Mais informações
no (47) 3370-2900.

BBB
A s- .Festa do Champanhe,

que será realizada na próxima
I'

terça - feira, terá um espaço
novo no pedaço. A Bell Arte,
uma das mais conceituadas
empresas de móveis do mer

cado, vai decorar um ambien
te do evento com os mesmos

móveis que etavam expostos
na sala do "líder", no Big Bro
ther Brasil 11, exibido na rede
Globo. Que tal?

o médicoJoe
Waltrick Jr e a

esposa Delse,
no Restaurante
Madalena

Feira
A Iamo Equipamentos estará

j participando até dia 28 de maio,
no Anhembi, em São Paulo, da
Feimafe, um dasmais importantes
feiras do segmentos de máquinas,
automação e ferramentas.

Wandér
Weege

O industrial Wandér

Weege, na semana passa
da, fez alogios ao trabalho
deste colunista. Atitude

que me deixou extrema-
Ginástica é moda mente feliz. Valeu mesmo!
Av, Mal. OtlOdoro da Fonseca
819· centro" Joragué do Sul
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Muita saúde para os pequenos Kaio e Breno que acabaram de
completar seus 5 meses. Da mamãe, vovó e dos manos

As amigas Diléia e Ledirce, juntamente com seus familiares, comemoraram no

último dia 14/5 o aniversário da pequena Jhuly no Beta CarreroWorld

Mil vivas para Gustavo Baroni, que completou
, idade neva dia 2015. Seus pais jose Atilio Bafoni e

Nelita FabiaAe Baroni desejam felicidades

Feliz aniversáFio
para'ãna Paula
H.Weberque
completa idáde
nova dia 22/5.
Professora,
sindicalista
e esposa do
vereador
Justino da Luz.

Homenaqêm do
esposo e filh€?

'

aniversário,
á linda Ellen
Elisabeth
Beber que
completou9
anos dia 23/5.
A família
deseja
felicidades

Parabéns ao casal Margareth Oestreit e Adalberto
Maas que se casaram dia 14/5 na Igrej� Evangélica

Luterana de Corupá. A recepção foi no Salão dalgreja

"
l

'. , ,

Parabenizamos o casamento de Cheila e Carlos no
útimo fim de semana (14/5) Ulian, Marcos, Debora

"e No'rma,desejam felicidades I

,

�

Muitas felicidades para Gervásio que completa
idade nova dia 28/5. Ql:lem deseja � toda a famíli.ª
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WEG S.A CNPJ sob na 84.429.695/0001-11 - Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3 300 - CEP 89256-900 - Bairro Vila Lalau - Jaragua do Sul - Santa Catarma - NIRE 42300012203

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

DATA HORA LOCAL 26/04/2011 16 horas sede social da Companhia a Avenida Prefeito Waldemar Grubba 3300 CEP 89256-900 em Jaragua do Sul Santa Catarina PRESENTES (a) ACionistas representando mais de 82% do Capital Social (b) O Sr líário Bruch

representante do Conselho Fiscal (c) O representante dos Auditores Independentes, Sr" Renato Mateus Gonçalves da ERNST & YOUNG TERCO - Auditores Independentes e (d) O Diretor Presidente Executivo da Companhia Sr" Harry Schmelzer JUnior MESA Presidente

Décio da Silva Secretario Dirnas Tarcisio Vanin PUBLICAÇÕES Editai de Convocação publicado no Dlário Oficiai do Estado de Santa Catarina nos dias 28/29/30103/2011 no jornal Valor Econômico de São PaulolSP nos dias 26/29/30103/2011 e no jornal Correio do Povo

de Jaragua do SullSC no dia 26129/30103/2011 Relataria da Administração e Demonstrações Financeiras contendo o relataria dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, publicado no Diana Oficiai do Estado de Santa Catanna nas folhas 26 a 37 no jornal
Correio do Povo de Jaragua do SullSC nas folhas 01 a 09 no jornal A Notícia de Joinville/Sõ na folha 07 e no jornal' Valor Econômico de São PaulolSP nas folhas C5 e C6 todos no dia 24 de fevereiro de 2011 Propostas do Conselho deAdministração colocadas a disposição
nos sites WEG wwwweg net, CVM www cvm gov br e BM&FBovespa www bmfbovespa com br ORDEM DO DIA FOI lido pelo Secretario o Editai de Convocação DELIBERAÇÕES Por unanimidade decidiram os senhores acionistas 1 Aprovar a lavratura da presente ata em

forma de sumano na forma do § 1 ° do art 130 da lei na 6 404/76 2 Aprovar com abstenção dos acionistas legalmente Impedidos o Relatono da Administração Demonstrações Financeiras Relatono da Auditoría Externa e Parecer do Conselho Fiscal e dernais atos e documentos

relativos ao exerciCIO SOCial encerrado em 31/12/2010 enviadas a CVM e Bovespa no dia 23/02/2011 e publicadas no Diana Oficial do Estado de Santa Catarina Correio do Povo e Valor Econômico no dia 24/02/2011 3 Aprovar a destinação do lucro liquido do exercrcio colocado
a disposição da Assembleia Geral no montante de R$ 519 781 54332 mais (a) R$ 46815860 relativo a Reversão de DIVidendos de Exerclcios Anteriores (b) R$ 52 089 536 43 relativo a realização da Reserva de Reavaliação- Custo Atribuído (2010) (c) R$ 50 897 00 relativo

a realização da Reserva de Reavaliação (1989) conforme proposto pelo Conselho de Administração com a seguinte destinação (a) R$ 25989077 17 para Reserva Legal (b) R$ 239 966164 18 para Financiar Reserva para Orçamento de Capital/lnvestimento em 2011 (c)
R$ 306434 894 00 para DIVidendos e Juros sobre o Capital Próprio 4 Com a aprovação da destinação acirna ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração referentes a distribuição de DIVidendos e Juros sobre o Capital Próprio relativas ao

exerciCIO SOCial encerrado em 31/12/2010 5 Aprovar por rnaiona a fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercicro de 2011 no montante de ate R$ 4 400 000 00 sendo (a) honorários fiXOS de ate R$2 200 000 00 e (b) Honorários
vanavers de ate R$ 2 200 000 00 (vanavel de 0% a 2 5% do lucro liquido do exercicio desde que o resultado da atividade sobre o Capital Investido seja de rmrnrno 12%) 6 Eleger por rnarona os membros do Conselho Fiscal a saber Indicados pelos Controladores· membro
efetivo Ahdor Lueders e como seu suplente Sr" llário Bruch • membro efetivo Sr" Eduardo Grande Blttencourt e como seu suplente Sr" Eduardo da Gama Godoy Indicados pelos minoritários • membro efetivo Sr" Hayton Jurema da Rocha e como seu suplente Sr"

Marcelo Adolfo Maser 7 Os membros do Conselho Fiscal exercerão seus cargos ate a pnrneua Assembleia Geral Ordinária que se realizar apos esta data os quais declaram que atendem os requlsitos previstos em lei e que não estão Impedidos para o exercrcio do cargo nos

termos do artigo 162 da Lei na 6404/76 cuia declaração fica arquivada na sede da Companhia 8 Aprovar por rnaiona o aumento do Capital SOCial de R$ 1 81229362500 (um bilhão oitocentos e doze milhões duzentos e noventa e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais)
para R$2 265 367031 00 (dOIS bilhões duzentos e sessenta e cinco milhões trezentos e sessenta e sete mil tnnta e um reais), sem aumento do numero de ações mediante o aproveitamento das seguintes reservas (a) R$ 53 408 676 54 de Reserva Legal (b) R$44 930 732 03

de Reserva de Agia na Incorporação da TRAFO (c) R$ 354 733 997 43 de Reserva para Orçamento de Capital com a consequente alteração do caput artigo 50 do Estatuto SOCial 9 Em função do disposto no Item anterior o caput do art 50 do Estatuto SOCial passa a vigorar

com a seguinte redação Art 50 - O Capital SOCial subscrito e Integralizado e de R$ 2 265 367 031 00 (dOIS bilhões duzentos e sessenta e cinco milhões trezentos e sessenta e sete mil tnnta e um reais), representado por 620 905 029 (seiscentas e vinte milhões novecentas

e cinco mil, e Vinte e nove) ações ordinárias escriturais nominativas sem valor nominal todas com direito a voto 10 Aprovar por rnaiona a consolidação do Estatuto SOCial da Cornpanhia,o qual segue anexo 11 Aprovar por rnaiona que as publicações dos atos legaiS da

Companhia sejam feitas nos seguintes Jornais Correio do Povo' de Jaragua do Sul- SC Valor Econômico de São Paulo - SP Diário Oficial do Estado de Santa Catarina' 12 Publicar a presente ata atraves de Certidão sob a forma de extrato com omissão das assinaturas

dos ACionistas na forma do § 20 do art 130 da Lei n? 6 404/76 Nada mais havendo a ser tratado o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem qursesse fazer uso Como runquern se manifestou fOI lavrada a presente ata que e por todos assinada Jaragua do Sul (SC) 26 de

abnl de 2011 Certificamos que a presente e copia fiel da ata lavrada no LIVro de Atas de Assembleias Gerais n007 as folhas 62 a 77 registrado na JUCESC sob nO 07/110458-5 em 17104/2007 Jaragua do Sul SC 26 de abnl de 2011 DeCIO da Silva - Presidente - Dirnas Tarcisio

vanín - Secretano JUNTA COMERCIAL DO ESTADO QE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2011 SOB N° 20110980891 Protocolo "11/098089-1, DE 02105/2011 Empresa 42300012203 WEG S/A- MARIA DILMA KOERICH - SECRETÁRIA GERAL

ESTATUTO SOCIAL - CAPITULO I - DENOMINAÇÃO SEDE OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO - Artigo 10 - WEG S A e uma SOCiedade anônima de capital aberto com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comerciai do Estado de Santa Catarina em 30 de junho de

1 961 sob nO 25 254 e reger se a pelo presente Estatuto SOCial e pelas disposições legaiS que lhe forem aplicáveis Artigo 20 - ACompanhia tem sua sede e foro na Cidade de Jaragua do Sul Santa Catarina a Avenida Prefeito Waldemar Grubba 3 300 Vila Lalau CEP 89256-900

podendo abnr e fechar filiais aqências depósitos postos de vendas e escntónos em qualquer localidade do pais ou no exterior Artigo 30 - A Companhia tem por objetivo I - a participação em outras SOCiedades negocias e empreendimentos 11- a prestação de serviços consultoria

controle assistência técnica administração de bens, 111- a produção lndustrlalizaçâo, comerete exportação e Importação de a) sistemas Industriais eletromecànicos e eletrônicos, maquinas elétricas girantes, maquinas e equipamentos em geral aparelhos para produção
distribuição e conversão de energia elétrica, material eletnco controladores proqrarnavers partes e componentes de maquinas, aparelhos e equipamentos em geral e b) resinas em geral rnatenais tintoriais substâncias e produtos de ongem vegetal e qinmica destinados a indústria
e a ciência IV - o comercio exportação Importação extração e Industrialização de produtos e serviços de silvicultura agricultura pecuana, pesquisa e lavra de jazidas minerais Artigo 40 - O prazo de duração da Companhia e Indeterminado CAPITULO II - DO CAPITAL SOCIAL

CAPITALAUTORIZADO E AÇÕES - Artigo 50 - O Capital SOCial subscrito e Integralizado e de R$ 2 265 367 031,00 (dOIS bilhões duzentos e sessenta e cinco milhões trezentos e sessenta e sete mil trinta e um reais), representado por 620 905 029 (seiscentas e vinte milhões

novecentas e cinco mil e vinte e nove) ações ordinárias escrlturais nominativas, sem valor nominal todas com direito a voto § 10 - Fica autorizada a emissão de ate 12418000 (doze milhões, quatrocentos e dezoito mil) novas ações ordinárias escriturais nominativas sem valor

nominal todas com direito a voto Independentemente de reforma estatutária e mediante deliberação do Conselho deAdministração § 20 - ACompanhia podera oferecer Plano de Opção de Compra de suasAções aos seus administradores, nas condições propostas pelo Conselho
de Administração e aprovadas pela Assembleia Geral mediante emissão de novas ações respeitado o limite de que trata o paragrafo anterior § 30 - O Plano de Opção de Compra de Ações de que trata o paragrafo anterior podera prever que sejam utilizadas ações em tesouraria

respeitado o limite de 2% (dOIS por cento) do total das ações representativas do Capital SOCial da Companhia § 40 - Na hipótese de emissão de ações nos termos do paragrafo 20 deste artigo, fica excluído o direito de preferência dos antigos acionistas, nos termos do art 172 da

Lei nO 6 404/76 com a redação dada pela Lei nO 10303/2001 § 50 - A Companhia não podera emitir ações preferenciais e nem partes beneficiárias de que tratam os artigos 46 e seguintes da Lei das SOCiedades por Ações § 60 - Todas as ações da Companhia serão mantidas

em custodia, em nome de seus titulares, em instituiçâo depositária autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários doravante denominada Simplesmente CVM, com quem a Companhia mantenha contrato de custodia em vigor, sem emissão de certificados § 70 - A Instituição
financeira podera cobrar dosACionistas o custo dos serviços de transferência e averbação da propnedade das ações escriturais assim como o custo dos serviços relativos as ações custodiadas observados os limites rnaximos fixados pela CVM Artigo 60 - Prescrevem a favor da

Companhia os dividendos não reclamados em 3(três) anos, contados da data em que tenham Sido postos a disposição dos ACionistas Artigo 70 - A subscrição de novas ações para aumento de capital processar se a nos termos e condições estipulados pela Assembleia Geral

que tambem fixara o preço de emissão § 10 - Os acionistas têm direito de preferência na subscrição das novas ações na sua respectiva proporção, cUJo direito devera ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias da data fixada pela Assembleia ou pelo Conselho de Administração §
20 -Amora do ACionista na realização do capital subscrito, Importara na cobrança pela Companhia de multa de 10% (dez por cento) do valor da prestação vencida, alem de juros de 1% (um por cento) ao mês de acordo com a legislação em vigor CAPITULO 111- DOS ACORDOS

DE ACIONISTAS - Artigo 80 - Os acordos de acionistas devidamente registrados na sede da Companhia que disciplinem a compra e venda de ações o direito de preferência na sua compra ou o exerCICIO do direito de voto, serão sempre observados pela Companhia § 10 - As

obngações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão oporuvers a terceiros, tão logo tais acordos tenham Sido devidamente averbados nos livros de registro da Companhia e nos certificados de ações se emitidos observado o artigo 118 da Lei das SOCiedades por

Ações § 20 - A Companhia não registrara acordo de acionistas que disponha sobre o exerciCIO do poder de controle enquanto os seus signatários não subscreverem o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa

de Valores de São Paulo - BOVESPA CAPITULO IV - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS - Artigo 90 - AsAssembleias Gerais serão convocadas pelo Conselho deAdministração ou pelas demais formas leqais § UnlCO - O editai de convocação sera publicado com antecedêncla rruruma

de 15 (quinze) dias para a primeira convocação, e de 8 (alto) dias para a segunda convocação O editai de segunda convocação somente podera ser publicado caso a Assembleia não tenha se realizado na primeira convocação Artigo 10 - As Assembleias Gerais serão presididas
pelo Presidente do Conselho de Administração ou seu substituto em exercicro No Impedimento destes, as Assembleias Gerais poderão ser presididas por ACIOnista escolhido pelos presentes O Presidente da Assembleia Geral convidará um dos presentes para secretariar os

trabalhos Artigo 11 - Para participar e deliberar nas Assembleias Gerais o ACionista se Identificara e apresentara a Companhia comprovantes de sua condição de ACionista mediante documento fornecido pela insütuição depositária Para efeito de deliberação serão

desconsideradas as alterações de posições acionanas OCOrridas na data da Assembleia Geral § 1 ° - A Companhia adotara na fiscalização da regularidade documental da representação do aclonista o prmcipio da boa-fe presumindo-se verdadeiras as declarações que prestar
Com exceção da não apresentação da procuração se for o caso e do comprovante de custodia de ações quando estas constem nos registros da Companhia como de titularidade da Instituição custodiante, nenhuma Irregularidade formal como a apresentação de documentos

por copia ou a falta de autenticação das copias sera motivo para Impedimento do voto do acionista cuja regularidade da documentação for colocada em dúvida § 20 - Na hlpótese do paragrafo anterior os votos do acionista Impugnado serão computados normalmente cabendo

a Companhia no prazo de 5 (cinco) dias úteis postenores a Assembleia Geral notificar o acionista Impugnado de que atraves de elernentos-deflnitivos de prova postenormente obtidos demonstrou-se que a) o acionlsta Impugnado não estava corretamente representado na

Assembleia Geral ou b) o acionista Impugnado não era titular na data da Assembleia Geral da quantidade de ações declarada Nestas hipóteses Independentemente de realização de nova Assembleia Geral a Companhia desconsiderara os votos do acionista Impugnado, que
respondera por eventuais perdas e danos que o seu ato tiver causado Artigo 12 - As Assembleias Gerais terão as atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor § 1 ° - Alem das matérias que são de sua competência conforme previsto na legislação em vigor e no

presente Estatuto SOCial competira tambem a Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre a) o cancelamento de registro de companhia aberta perante a CVM b) salda do Novo Mercado c) a escolha da Instituição ou empresa especializada responsavel pela determinação
do Valor Econômico da Companhia para fins das ofertas publicas previstas nos Capitulas XII e XIII do presente Estatuto SOCial a partir de lista trípllce apresentada pelo Conselho de Administração § 20 - Para as deliberações sobre as matérias de que trata o paragrafo anterior

sera observado o quorum rrururno previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA Artigo 13 - A cada ação corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral No caso de empate o Presidente da Assembleia Geral

tera alem de seu voto o voto de qualidade Artigo 14 - As deliberações da Assembleia Geral ressalvadas as exceções previstas na legislação e no Estatuto SOCial serão tomadas por rnaiona absoluta de votos não se computando os votos em branco Artigo 15 - O ACionista

podera ser representado nas Assembleias Gerais por procurador constituído ha menos de um ano que sejaACionista Administrador da Companhia ou Advogado desde que este comprove sua qualidade pormela de mandato com poderes especiais cujo Instrumento de mandato

ficara arquivado na Companhia CAPITULO V - DAADMINISTRAÇÃO Artigo 16 - A Companhia sera administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria CAPITULO VI - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Artigo 17 - O Conselho de Administração compor
se-a de 5 (cinco) membros no rrururno e de 10 (dez) membros no rnaximo ACionistas dos quais 20% no rrururno deverão ser Conselheiros Independentes eleitos pela Assembleia Geral para um mandato unificado de 2 (dOIS anos) podendo ser reeleitos § 10 - Considera-se

Conselheiro Independente para fins deste Estatuto SOCial aquele que atende o disposto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA § 20 - AAssembleia Geral que eleger os membros do Conselho de Administração Indicara

entre eles, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho deAdministração § 30 - Os Conselheiros serão Investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no LIVro deAtas do Conselho deAdministração e da assinatura do Termo de Anuência dos Administradores •

a que se refere o Regulamento de Listagem no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA Artigo 18 - O Conselho de Administração reunir se a sempre que necessano ao menos trimestralmente por convocação do seu Presidente ou na ausência ou

Impedimento deste do Vice Presidente com antecedência rrururna de 3 (três) dias Artigo 19 - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas com a presença de no rrurumo 2/3 (dois terços) de seus membros § UnlCO - As reuniões poderão ser realizadas atraves

de teleconterência, Videoconferência ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponlvel Os membros do Conselho poderão expressar seu voto em tal reunião atraves de carta declaração ou mensagem encaminhada a Companhia anteriormente ou durante a

realização da reunião por fax correio eletrônico ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponlvel O Conselheiro agindo conforme disposto acima sera considerado presente a reunião e seu voto sera considerado valido para todos os efeitos leqais e Incorporado
a ata da referida reunião Artigo 20 - O Conselho de Administração deliberara por rnarona de votos dos membros presentes Das deliberações lavrar se a a ata devida Artigo 21 - Sempre que o Conselho de Administração se reunir para tratar de rnatéria cura decisão dependa de

esclarecimentos adicionais da Diretoria esta podera ser total ou parcialmente convocada para participar da reunião sem direito a voto nas deliberações Artigo 22 - Compete ao Conselho de Administração a) fixar a orientação geral dos negocias da Companhia b) examinar e
manifestar-se sobre propostas da Diretoria a serem submetidas a Assembleia Geral, c) submeter a Assembleia Geral a proposta de distribuição do lucro llquldo do exerctCIO nos termos do Artigo 38 deste Estatuto d) propor a Assembleia Geral alterações estatutárias e) eleger
e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições aprovando o organograma da Companhia f} Indicar o substituto do Diretor em caso de ausência, Impedimento temporário ou vacância do cargo observado o disposto no artigo 31 deste Estatuto SOCial g) fiscalizar
a gestão da Diretoria e manifestar-se sobre o relataria da Administração e das contas da Diretoria h) convocar as Assembleias Gerais; I) pronunciar-se previamente em relação aos seguintes atos a serem praticados pela Diretoria Executiva quando os valores elou prazos

ultrapassarem os fixados pelo Conselho de Administração I 1 quaisquer contratos de mutuo empréstimos elou financiamentos a serem firmados pela Companhia elou por suas controladas junto as Instituições financeiras de credito I 2 aquisição alienação elou oneração a

qualquer titulo de bens do ativo permanente da Cornpannjá e I 3 estabelecimento de limites de credito a clientes j) autorizar a prestação pela Companhia de aval fiança e outras garantias a favor de empresas coligadas associadas ou controladas, para garantia de qualquer
valor I) aprovar a cessão transferência aquIsição de licença de quaisquer direitos referentes a marcas patentes processos de produção Industrial e tecnologia m) escolher e destitUir os auditores Independentes n) distribUir entre os membros do Conselho de Administração e

DiretOria, a remuneração e gratificação global fixadas na Assembleia Geral dos ACionistas o) autorizar investimentos e partiCipação em outras empresas ou empreendimentos no BraSil e no exterior p) aprovar o planejamento estrateglco e os orçamentos operacionais da DiretOria

q) aprovar planos de expansão e diverSificação de atiVidades bem como a abertura e encerramento de filiaiS, agênCias ou escrltorlos r) autorizar a aquIsição de ações da Companhia para efeito de cancelamento ou permanênCia em tesouraria para posterior alienação s) resolver
os casos não previstos neste Estatuto SOCial e que por lei não sejam de competênCia da Assembleia Geral nem do Conselho Fiscal t) deliberar sobre a celebração de contratos de mutuo pela Companhia com t 1 seu ACionista Controlador t 2 empresas por estes càntroladas

e t 3 coligadas nas quais a Companhia detenha participação Inferior a 75% u) deliberar sobre a emissão de debêntures Simples não converslvels em ações e sem garantia real e autorizar a emissão de quaisquer Instrumentos de credito para a captação de recursos como bonds

notes, commerclal papers e outros de uso comum no mercado deliberando ainda sobre as condições de sua emissão e resgate v) fixar a lista trlplice de Instituições a ser apresentada a Assembleia Geral para preparação do laudo de avaliação das ações da Companhia para

fins das ofertas publicas previstas nos Capitulas XII e XIII do presente Estatuto SOCial, x) Submeter a aprovação da Assembleia Geral o Plano de Opção de Compra de suas Ações aos seus administradores na forma do paragrafo 30 do art 168 da Lei nO 6 404/76 Artigo 23 -

Competira ao PreSidente do Conselho de Administração a) convocar e preSidir as reuniões do Conselho e b) preSidir as Assembleias Gerais da Companhia § Unlco - Nas deCisões do Conselho de Administração o PreSidente tera alem do voto comum o voto de qualidade em
caso de empate na votação Artigo 24 - Competira ao Vice PreSidente do Conselho de Administração substitUir o PreSidente nos casos de eventual ausênCia ou Impedimento tempararia bem como em caso de vacânCia do cargo de PreSidente do Conselho ate que a Assembleia

Geral deCida quanto ao seu preenchimento Artigo 25 - Em caso de vacânCia do cargo de Conselheiro EfetiVO assumira o Conselheiro Suplente se houver No caso de vacânCia do cargo de qualquer dos demaiS Conselheiros cabera ao Conselho de Administração a escolha do

substituto que exercera a função ate a data da realização da primeira Assembleia Geral CAPITULO VII - DA DIRETORIAArtigo 26 - A DiretOria sera composta de 3 (três) a 15 (qUinze) membros ACionistas ou não sendo um Diretor PreSidente Executivo um Diretor Vice-Presidente

um Diretor de Relações com Investidores e demaiS Diretores sem deSignação cabendo ao Conselho de Administração deCidir pela neceSSidade de criação dos demaiS cargos bem como suas atribUições Todos os membros da DiretOria serão eleitos e destltulvels a qualquer
tempo pelo Conselho deAdministração e poderão acumular funções § 1 ° - O prazo do mandato sera de 2 (doIs) anos admitida a reeleição § 20 - Os Diretores serão Investidos nos seus cargos mediante assinatura do termo de posse no livro de atas do Conselho deAdministração
e da assinatura do Termo deAnuencla dos Administradores a que se refere o Regulamento de Listagem no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA Artigo 27 - A DiretOria dentro dos limites fixados em lei e por este Estatuto fica Investida de amplos e gerais
poderes de gestão, que pOSSibilitem a pratica de todos os atos necessarlos ao regular funCionamento da Companhia com vistas a consecução dos seus objetiVOs sociais § 10 - A representação ativa e passiva da Companhia em JUIZO ou fora dele bem como a pratica de todos

os atos jUrldlcOS que criem modifiquem ou extingam quaisquer direitos e obrigações compete a 2 (dOIS) membros da DiretOria aSSinando em conjunto sendo um deles o Diretor PreSidente Executivo ou o Diretor Vice-Presidente ou o Diretor de Relações com Investidores § 20

A Companhia sera representada Isoladamente por qualquer dos membros da DiretOria nos casos de recebimento de citações intimações ou notificações JudiCiaiS e na prestação de depOimento pessoal Artigo 28 - A DiretOria por Intermedlo de 2(dols) membros em conjunto
sendo um deles o Diretor PreSidente Executivo ou o Diretor Vice-Presidente ou o Diretor de Relações com Investidores podera constituir em nome da Companhia procuradores com poderes ad negotla e ad JudiCia a serem espeCificados no Instrumento de mandato

TaiS procurações terão prazo de validade ate o dia 31 de dezembro do ano em que forem outorgadas ressalvadas as procurações outorgadas no ultimo trimestre do ano, as quais poderão ter prazo de validade ate o dia 31 de dezembro do ano Imediatamente subsequente
Para a representação em JUIZO os mandatos poderão ser outorgados com prazo Indeterminado com poderes espeCifiCaS Artigo 29 - Ao Diretor PreSidente Executivo cabe o exerCICIO, entre outras das seguintes atribUições a) exercer a representação institucional da

Companhia e dirigir as suas atiVidades gerais b) estabelecer politicas para o desenvolVimento da Companhia e de suas controladas c) aprovar os planos estrateglcos orçamentarias e de Investimentos da Companhia e de suas controladas submetendo-os ao referendo

do Conselho de Administração d) orientar coordenar e supervisionar o trabalho dos Diretores e) convocar e preSidir as reuniões da DiretOria e f) zelar pelo fiei cumprimento deste Estatuto das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração § Unlco

O Diretor PreSidente Executivo tera, alem do voto comum o voto de qualidade no caso de empate nas deCisões de competênCia da DiretOria Artigo 30 - Ao Diretor de Relações com Investidores compete a) representar a Companhia perante a CVM e demaiS entidades

do mercado de capitais e Instituições financeiras b) fazer cumprir as normas editadas pela CVM aplicavels a Companhia e c) administrar a politica de relaCionamento com Investidores § Unleo - Aos demaiS Diretores compete a) substltulrem-se entre SI, em suas ausênCias

ou Impedimentos e b) exercer as funções executivas e os poderes que lhes são atrlbuldos no sentido de planejar desenvolver e controlar os negocias da Companhia e suas controladas Artigo 31 No caso de ausênCia ou Impedimento do Diretor PreSidente Executivo este

sera substltuldo pelo Diretor Vice-Presidente e em caso de ausênCia ou Impedimento deste pelo substituto Indicado pelo Conselho de Administração Artigo 32 - A DiretOria reunir se a sempre que convocada pelo Diretor PreSidente Executivo sendo suas deliberações
tomadas por maiOria dos votos e registradas em atas Artigo 33 - Aos Diretores e eventuais Procuradores e expressamente vedado o uso do nome da Companhia em atos estranhos aos rnteresses sociais e de modo espeCial na concessão de avais fianças ou endossos de
favor § UnlCO - Sera permitido entretanto aos Diretores em nome da Companhia e de suas controladas prestarem fiança perante entidades autarqulcas ou paraestatais ou ainda as fazendas publicas em favor de entidades comerCiaiS ou Industriais dentro do limite de sua

competênCia sendo necessarlas as assinaturas de dOIS Diretores sendo um deles o Diretor PreSidente Executivo, ou o Diretor Vice-Presidente ou o Diretor de Relações com Investidores ou o substituto Indicado pelo Conselho de Administração Artigo 34 - Os Diretores

terão as funções e encargos de direção da Companhia na forma do organograma e definição de atribUições e responsabilidades de cada um, aprovado pelo Conselho de Administração CAPITULO VIII - DO CONSELHO FISCAL Artigo 35 - A Companhia tera um Conselho

Fiscal de funCionamento permanente composto de ate 5(clnco) membros efetiVOS e Igual numero de suplentes cabendo anualmente a Assembleia Geral Ordlnarla a eleição dos seus membros e a fixação da remuneração dos mesmos § Unlco - Os membros do Conselho

Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos ate a primeira Assembleia Geral Ordlnarla que se realizar apos sua eleição Artigo 36 - O Conselho Fiscal deliberara pela maiOria de seus membros e as suas reuniões somente se Instalarão se presente a maiOria dos seus

membros § 10 - O Conselho Fiscal reunlr-se-a trimestralmente ou quando convocado por escrito, por qualquer de seus membros, com antecedênCia de 5(clnco) dias da reunião § 20 - As reuniões poderão ser realizadas atraves de teleconferêncla Videoconferência ou

qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente dlsponlvel Os membros do Conselho Fiscal poderão expressar seu voto em tal reunião atraves de carta declaração ou mensagem encaminhada a Companhia anteriormente ou durante a realização da reUnião por fax

correio eletrônico ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente dlsponlvel O membro do Conselho Fiscal agindo conforme disposto aCima sera conSiderado presente a reUnião e seu voto sera conSiderado valido para todos os efeitos legaiS e Incorporado a ata

da referida reunião § 30 - Das reuniões do Conselho Fiscal lavrar-se-ão atas em livro proprlo que ficara dlsponlvel aos aCionistas na sede Companhia § 40 - Os membros do Conselho Fiscal serão Investidos nos seus cargos mediante a assinatura de termo de posse no

LIVro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal bem como a assinatura do Termo de AnuênCia dos Membros do Conselho Fiscal a que se refere o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA CAPITULO IX - DO EXERCICIO

SOCIALArtigo 37 - O exercI CIO SOCial terminará no ultimo dia do mês de dezembro de cada ano data em que sera levantado o InventariO geral e o balanço anual § Unlco - Ad Referendum da Assembleia Geral o Conselho deAdministração podera deCidir sobre a distribUição
de diVidendos IntermediariaS elou JUros sobre capital proprlO na forma da Lei nO 9 249/95 bem como sobre o pagamento de diVidendos Intercalares, desde que seja levantado balanço na forma da legislação vigente Artigo 38 - O resultado do exerclclo apos as deduções
previstas no Artigo 189 da Lei das SOCiedades porAções e apos a dedução observadas as restrições legaiS, de ate 10% (dez por cento) a titulo de partiCipação dos administradores (Artigo 190 da Lei das SOCiedades por Ações) tera a seguinte destinação a) 5% (cinco por

cento) para constituição de reserva legal que não excedera de 20% (vinte por cento) do capital SOCial b) ImportânCia quando necessarla e deVidamente Justificada pelos administradores para a formação de Reservas para ContingênCias e para a formação de Reserva de

Lucros a Realizar na forma da legislação c) 25% (vinte e cinco por cento) no mlnlmo do lucro liqUido ajustado na forma do artigo 202 da Lei das SOCiedades porAções para distribUição de diVidendos elou júros sobre capital proprlO na forma da Lei nO 9249/95 Imputados
aos diVidendos d) Retenção do lucro quando deVidamente Justificado pelos Administradores para finanCiar orçamento de capital aprovado pela Assembleia Geral e reVisado anualmente e) o saldo que se verificar depOIS das deduções aCima, sera dlstrlbuldo aos ACionistas

na forma de diVidendos § Unlco - Em face da Lei nO 9 249/95 o Conselho de Administração deliberara sobre a) o montante dos JUros a titulo de remuneração do capital proprlo, a serem pagos ou creditados aos ACionistas em especle ou In natura' total ou parCialmente e

b) a Imputação e dedução do diVidendo obrlgatorlo do valor dos juros pagos ou creditados aos ACIOnistas a titulo de remuneração do capital proprlO CAPITULO X - DA LIQUIDAÇÃO Artigo 39 - A Companhia entrara em liqUidação nos casos previstos em lei cabendo a

Assembleia Geral eleger o liqUidante ou liqUidantes, obedeCidas as formalidades legaiS CAPITULO XI - DAALlENAÇÃO DO CONTROLE Artigo 40 -A alienação de Controle da Compaçhla tanto por mela de uma unlca operação como por mela de operações sucessivas devera

ser contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva de que o adqUirente se obrigue a efetivar oferta publica de aquIsição das demaiS ações dos outros aCionistas da Companhia observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento de

Listagem no Novo Mercado de forma a lhes assegurar tratamento Igualltarlo aquele dado ao ACIOnista Controlador Alienante § Unlco Para os fins deste Estatuto os termos ACionista Controlador ACionista Controlador Alienante Ações de Controle da Companhia Poder de

Controle e Valor EconômiCO terão os Significados definidos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado - BOVESPA Artigo 41 - A oferta publica a que se refere o caput do artigo 40 sera eXigida ainda quando houver cessão onerosa de direitos de subSCrição de ações e de

outros titulas ou direitos relatiVOS a valores moblliarlos converslvels em ações que venha a resultar na alienação do controle da Companhia assim como em caso de alienação de controle de SOCiedade que detenha o Poder de Controle da Companhia sendo que neste caso o

ACionista Controlador Alienante ficara obrigado a declarar a Bolsa de Valores de São Paulo o valor atrlbuldo a Companhia nessa alienação e anexar documentação que comprove esse valor Artigo 42 - A oferta publica prevista no caput do artigo 40 tambem aplicar-se-a caso o

adqUirente ja detenha açêÍes da Companhia e venha, por meio de contrato particular envolvendo qualquer quantidade de ações adqUIrir o Poder de Controle da Companhia Nesta hlpotese o adqUirente estara obrigado a a) efetivar a oferta publica a que se refere o caput do

artigo 40, e b) ressarcir os aCionistas de quem tenha comprado ações em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores a data da Alienação de Controle a quem devera pagar a diferença entre o preço pago aoACionista Controlador Alienante e o valor pago em bolsa por ações da Companhia
neste perlodo, deVidamente atualizado § Unlco - A Companhia não registrara qualquer transferência de ações para o comprador do Poder de Controle, ou para aquele(s) que vler(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o Termo de AnuênCia dos

Controladores ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo CAPITULOXII- DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIAABERTAArtlgo 43 - O cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM devera ser precedido
da efetivação, por parte do aCIOnista que detiver o Poder de Controle ou pela Companhia conforme o caso de oferta publica de aquIsição de ações pertencentes aos demaiS aCIonistas da Companhia § 1 ° - A oferta publica prevista no caput deste artigo deverá ter como preço

mlnlmo obrigatOriamente o Valor EconômiCO que vier a ser determinado em laudo de avaliação por meio da utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro crlterlo que venha a ser definido pela CVM O laudo de avaliação devera ser elaborado por InstitUiçãO ou

empresa especializada, com experiênCia comprovada e Independente quanto ao poder de deCisão da Companhia seus Administradores elou ACionista Controlador alem de satisfazer os requIsitos do § 1 ° do artigo 80 da Lei das SOCiedades porAções e conter a responsabilidade
prevista no § 60 do mesmo artigo §2° - A escolha da Instituição responsável pela determinação do Valor Econômico da Companhia e de competênCia privativa da Assembleia Geral a partir da apresentação pelo Conselho de Administração, de lista trlplice devendo a respectiva

deliberação não se computando os votos em branco ser tomada pela maiOria dos votos dos aCIonistas representantes das Ações em Circulação presentes na Assembleia Geral, que, se'lnstalada em pnmelra convocação devera contar com a presença de aCIonistas que

representem no mlnlmo 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou que se Instalada em segunda convocação, podera contar com a presença de qualquer numero de aCionistas representantes das Ações em Circulação §3° - Os custos de elaboração do laudo

de avaliação deverão ser assumidos Integralmente pelo ofertante CAPITULO XIII- DA SAlDA DO NOVO MERCADOArtigo 44 - Caso os aCionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordlnana deliberem (a) a salda da Companhia do Novo Mercado para que suas ações tenham

registro para negociação fora do Novo Mercado ou (b) a reorganização socletarla da qual a companhia resultante não seja admitida no Novo Mercado no prazo mlnlmo necessarlo para listagem de suas ações o ACionista Controlador devera efetivar oferta publica de aqulslyão de

ações dos demaiS aCIonistas da Companhia, cUJo preço mlnlmo a ser ofertado devera corresponder ao Valor EconômiCO definido no Artigo 43 apurado em laudo de avaliação, respeitadas as normas legaiS e regulamentares aplicavels CAPITULO XIV - DA SOLUÇA0 DE

CONFLITOS Artigo 45 - ACompanhia seus aCionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver por meio de arbitragem nos termos do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado da BOVESPA toda e qualquer disputa ou controversla que

possa surgir entre eles relaCionada ou Oriunda em espeCial, da aplicação validade, eficáCia Interpretação Violação e seus efeitos, das dispOSições contidas na Lei das SOCiedades por Ações no Estatuto SOCial da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetano

NaCional, pelo Banco Central do BraSil e pela CVM, bem como nas demaiS normas aplicáveiS ao funCionamento do mercado de capitais em geral, alem daquelas constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Contrato de Participação do Novo Mercado e do

Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado CAPITULO XV - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS Artigo 46 - AAssembleia Geral podera a todo tempo, deliberar a transformação do tipO jUrldlco da Companhia, na forma da legislação em vigor devendo observar,

no que couber, as demaiS dispOSições deste Estatuto Artigo 47 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolVidos pela legislação vigente Artigo 48 - A Companhia partiCipa de grupo de SOCiedade deSignado 'Grupo WEG' na qualidade de SOCiedade de Comando, por prazo
Indeterminado mediante conven-ção pela qual se obriga a combinar recursos e esforços para a realização dos respectivos objetos sociais das Empresas do Grupo ou a participar de atiVidades ou empreendimentos comuns DeCIO da Silva - PreSidente - Dlmas Tarclslo Vanln -

Secretario JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2011 SOB N° 20110980905 Protocolo 11/098090-5, DE 02/05/2011 Empresa 42 30001220 3 WEG SIA - MARIA DILMA KOERICH - SECRETÁRIA GERAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



19 Publicações Legais
SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - sc

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 85/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: Contratação de empresa para prestar Serviço de escavação mecânica (com lança), e caminhão para assentamento de Tubulação
em PVC para adutora de distribuição de água
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 24/05/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 09/06/2011 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, na 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site:

www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.
Isair Moser - Diretor Presidente

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 24 de maio de 2011

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBliCAFEDERATIVADOBRASll.- FSTADO DE SAN11\ CATARINA

Tabelionatodo Município eComarcadeJaraguádoSul
- CarlosFabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390· Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 daLei9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNor
mas da CGJ /SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo
de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito
à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua

recusa, dentro do prazo legal. FICAM lNTlMADOSDOPROI'FSID:
Tabelionato Griesbach

Notas e Protesto

Apontamento: 177767/2011 Sacado: DARIAN POLNOW BASSI Endereço: RUA ARIHUR
GONCALVES DE ARAUJO 59 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: MARMORARIAMUllER

IlDA Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo: 265-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
141,00 - Vencimento: 06/05/2011

Apontamento: 178024/2011 Sacado: DEFASE SERVICOS ELETRICOS IlDA Endereço: RUA
GERMANO MARQUADT 253 - VIlA lAIAU - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cre

dor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES IlDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo:

1104003953 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 93,53 - Vencimento: 20/04/2011

Apontamento: 178269/2011 Sacado: DIVIPEL FORROS E DMSORIAS IlDAME Endereço:
RUAJOAO JANUARlOAYROSO - SL 01 2193 - JARAGUAESQUERDO - JARAGUÁDO SUL-SC
- CEP: 89253-100 Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Portador: PEDRO BERKEN

BROCKMARCENEIROEspécie:DMl- N°Titulo: 000.071.1-Motivo: faltadepagamentoValor:
R$ 754,37 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 177781/2011 Sacado:ENGElAST IlDAEPP Endereço: RUACAMPOALEGRE

83 - ILHADAFIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-100Credor: LINKCOMERCIAL IM
PORTADORA E EXPORTADORA Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo: 040072-1/1 - Motivo:

falta de pagamentoValor: R$12.741,78 - Vencimento: 28/04/2011

Apontamento: 178079/2011 Sacado: FARMACIANOSSAFARMACIA Endereço: RUACARLOS
EGGERT. 129 SAlA 02 - VILA lAIAU - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-330 Credor: RM2 DIS

TRIBUIDORADE COSMETICOS aDAME Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: secooise
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 297,00 - Vencimento: 12/04/2011

Apontamento: 178051/2011 Sacado: IMPACTO MODAS IlDA - ME Endereço: RUA JOSE
THEODORO RIBERlO 974 SL 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: INDUSTRIA

DE MEIASWINSTON lJDA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 273123 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$182,00 - Vencimento: 09/05/2011

Apontamento: 178105/2011 Sacado: LENITA ROSA Endereço: CARLO'S HARDT 250 - Iara-

guá do Sul-SC - CEP: 89254-580 Credor: MC IND ELETRONICADO BRASIL IlDA Portador:
- Espécie: DMl- N°Titulo: 01/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 100,00 - Vencimento:

08/05/2011
-

Apontamento: 178040/2011 Sacado: ORlANDO STOCO JUNIOR Endereço: RUA WILLY

BARTEL, 185 - BAEPENDI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-150 Credor:MARINAPARKIlDA
ME Portador: - Espécie: DMl - N°Titulo: KAUA04/11 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
125,00 - Vencimento: 05/05/2011

Apontamento: 178247/2011 Sacado: RETIFICA DE MOTORES THIVES IlDAME Endereço:
RUA ARTUR ENKE 75 - AMlZAD - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89255-755 Credor: BAN

CO SAFRA S/A Portador: TROFlNO IND COM C AUT IlDA EPP Espécie: DMl - N° Titulo:

927197154 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 219,58 - Vencimento: 06/05/2011

Apontamento: 177715/2011 Sacado: TAMARA RUBIA PAULO Endereço: RUAVINTE E CIN
CO DE JUlliO 2080 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-000 Credor: DISTRIB DE BEBIDAS

JOINVILLE IlDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 03310376 - Motivo: faltade pagamento
Valor: R$ 237,70 - Vencimento: 21/04/2011

Apontamento: 177969/2011 Sacado:VALDINEIMACHADO Endereço: RUAMAXWILHELM

382 - BAEPENDI - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor: COOP CRED RURAL IN

TERSOUD LUISALVES - CRESOL Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 005 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 3.309,98 - Vencimento; 10/05/2011

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povd',
na data de 24/05/2011.

Jaraguá do Sul (SC), 24 demaio de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto

Total de títulos publicados: 11

REPÚBUCAFEDERAl1VADOBRASIL-ESTADODESAN11\CATARINA

Tabelionato do Município eComarcadeGuaramirim - Christa IngeHilleWagner, Interventora
Rua28 deAgoston° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os

aceitar ou'pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade
de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscri
ção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

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

Protocolo: 16153 Sacado: ADILSON ENGELMANN CPF: 750.577.279-15 Cedente: VAIJ::A

NAJA AUTO PEÇAS IlDA ME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 1767 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN

CIA GUARAMlRlM DataVencimento: 04/05/2011 Valor: 363,00 Liquidação após a intima
ção: R$ 10,85,Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16425 Sacado: ALFI BITENCOURT CPF: 518.026.002-72 Cedente: BERTA IMO

VEIS IlDA CNPJ: 09.524.313/0001-13 Número do Título: 51/REAJUSTE Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMlCAFEDERALDataVenci
mento: 10/05/2011 Valor: 462,50 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

----- Protocolo: 16241 Sacado: AUTOMAIS SERVICOS DE WGISTICA IlDA ME CNPJ:
08.528.764/0001-66 Cedente: IPAR - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS lJDA CNPJ:
01.152.671/0006-45 Número do Título: FA17533601 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVenciroento: 04/05/2011 Valor:

46ü,42 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:
R$15,00

Protocolo: 15977 Sacado: CATOLINO CAVIQUIOU CPF: 642.045.379-87 Cedente: SlPAR

COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTASaDA CNPJ: 01.056.640/0001-86Número do
Título: 7595-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 03/05/2011 Valor: 167,77 li

quidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15950 Sacado: CHRlSTI COMERCIO E SERVIÇOS LIDACNPJ: 83.204.354/0001-85
Cedente: TIM CELULARS/A CNPJ: 04.206.050/0001-80 Número doTítulo: 601421001 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data

Vencimento: 25/01/2011 Valor: 1.143,84 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 15951 Cedente: TIM CELULAR S/A

CNPJ: 04.206.050/0001-80 Número do Título: 601436001 Espécie: Duplicata de Venda Mer

cantil por Indicação Apresentante: I11\U UNIBANCO S.A DataVencimento: 25/01/2011 Va

lor: 1.121,89 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$15,00 Protocolo: 16021 Cedente:TIM CELULAR S/A CNPJ: 04.206.050/0001-80Nú
mero doTítulo: 603250001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: ITAU UNIBANCO S.A Data Vencimento: 28/01/2011 Valor: 10.080,38 Liquidação após a

intimação: R$1O,85,Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00Protocolo: 16107
Cedente: TIM CELULAR S/A CNfJ: 04.206.050/0001-80 Número do Título: 035776001 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data

Vencimento: 31/01/2011 Valor: 5.164,88 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16108 Cedente: TIM CELULAR S/A

CNPJ: 04.206.050/0001-80 Número do Título: 608073001 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A DataVencimento: 01/02/2011 Va

lor: 3.703,74 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16111 Cedente: TIM CELULAR S/A CNPJ: 04.206.050/0001-80
Número doTítulo: 606545001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresen
tante: ITAU UNIBANCO S.ADataVencimento: 31/01/2011 Valor: 1.542,14 Liquidação após a
intimação: R$10,85,Condução:R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital:R$15,00Protocolo: 16114
Cedente: TIM CELULAR S/A CNPJ: 04.206.050/0001-80Número do Título: 608135001 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: I11\U UNIBANCO S.A Data

Vencimento: 01/02/2011 Valor: 1.050,61 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16116 Cedente: TIM CELULAR S/A

CNPJ: 04.206.050/0001-80 Número do Título: 607903001 Espécie: Duplicata deVenda Mer

cantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A DataVencimento: 01/02/20H Va

lor: 420,25 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16177 Cedente: TIM CELULAR S/A CNPJ: 04.206.050/0001-80
Número doTítulo: 001173001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: ITAUUNIBANCO S.A DataVencimento: 04/02/2011 Valor: 2.692,53 Liquidação após a
intimação:R$10,85, Condução:R$ 5,00,Diligência:R$ 21,70, Edital: R$15,00Protocolo: 16189
Cedente: TIM CELULAR S/A CNPJ: 04.206.050/0001-80 Número do Título: 000308001 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A Data

Vencimento: 02/02/2011 Valor: 1.023,21 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 16329 Sacado: DEVIGIU TRANSPORTES IlDA ME CNPJ: 06.118.058/ooo1-1O
Cedente: ROSANE MARQUES FERREIRA EPP CNPJ: 01.300.809/0001-00 Número do Títu

lo: 0247/1246/0 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA

ECONOMlCAFEDERALDataVencimento: 06/05/2011 Valor: 543,00 Liquidação após a inti
mação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16370 Sacado: DlMAS DOMINGOS RICARDO CPF: 017.457.239-51 Cedente:
COMERCIO DE CELUlARES BANDEIRA IlDA ME CNPJ: 10.722.871/0001-72 Número do
Título: 4754004 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
SANTANDER (BRASIL) SADataVencimento: 15/04/2011 Valor: 65,60 Liquidação após a in
timação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 15845 Sacado: IRACY CAMARGO CPF: 014.702.579-63 Cedente: O.M COMER
CIO DE MAQUINAS DE COSTURA E ACESSORIOS CNPJ: 06.116.650/0001-83 Número do
Título: 1010.03/04 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU
UNIBANCO S.ADataVencimento: 10/03/2011 Valor: 480,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

-- Protocolo: 16388 Sacado: JOCIANE SADER CPF: 005.186.719-25 Cedente: ULEANDRO

MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 214/02 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUAM
MlRIM DataVencimento: 15/05/2011 Valor: 301,87 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16405 Sacado: JORGEHENRIQUE ISRAELCPF: 062.815.389-94 Cedente: IMOBI
LIARIABEMVIVER lJDACNPJ: 04.573.125/0001-61Número doTítulo: C319/03 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRlMDataVencimento: 10/05/2011 Valor: 541,20 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 15967 Sacado: JOSE BARBOSA BATIS11\ - ME CNPJ: 07.393.054/0001-03 Cedente:
JULIANOJACINTOMECNPJ: 03.102.933/0001-88Número doTítulo: 4821 Espécie:Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARA
MlRIM DataVencimento: 01/05/2011 Valor: 266,87 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:R$15,00

Protocolo: 16336 Sacado: KRAMARO CONFECÇOES IlDACNPJ: 10:279.964/0001-74Ceden
te: INCOTEXrIL INDUSTRIAL IlDA CNPJ: 08.080.487/0001-71 Número do Título: 17931/2

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 09/05/2011 Valor: 920,50 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu

ção: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16337 Cedente: LUNEW IN

DUSTRIATEXTIL IlDA CNPJ: 85.098.929/0001-58 Número do Título: 0005206604 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data

Vencimento: 12/05/2011 Valor: 1.062,25 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
H$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16340 Cedente: LUNEW INDUS
TRIA TEXTIL IlDA CNPJ: 85.098.929/0001-58 Número do Título: 0005206704 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCOBRADESCO SA DataVen

cimento: 12/05/2011 Valor: 2.279,76 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16187 Sacado: P G KOLLER DA ROCHA - ME CNPJ: 03.359.757/0001-64 Cedente:
JHONYRAMlREZ GOUlART - MECNPJ: 03.232.194/0001-49Número do Título: N.F0000708

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: 111\U UNIBANCO S.A

DataVencimento: 18/03/2011 Valor: 113,62 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu

.
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 15900 Sacado: RG COMERCIO DE ENGRENAGENS aDA ME CNPJ:
12.240.638/0001-89 Cedente: WT COMERCIO DE FERRAMENTAS aDA CNPJ:
08.418.834/0001-23 Número do Título: 2298002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRlM DataVencimen

to: 30/04/2011 Valor: 492,06 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 16310 Sacado: ROTA 100 TRANSPORTESaDACNP): 06.221.314/0001-09 Ceden
te: ORGANlZAÇOES H. GORGES lJDACNPJ: 72.296.726/0001-24 Número doTítulo: 3915-U

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 12/04/2011 Valor: 37.5,00 Liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 16394 Sacado: VALNEI DA CONCEIÇÃO - COMERCIO CNPJ: 12.691.031/0001-
15 Cedente: O.M COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA E ACESSORIOS CNPJ:
06.116.650/0001-83 Número do Título: 00671/04 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM DataVencimen
to: 15/05/2011 Valor: 287,50 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

-

Protocolo: 16390 Sacado:WALMlRSOARES PADILHA CPF: 028.859.639-05 Cedente:ARNO
FRANCISCO DEREITIME CNPJ: 86.727.989/0001-55Número doTítulo: 000000164 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIAGU� Data Vencimento: 15/05/2011 Valor: 171,00 Liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Guaramirim, 24 demaio de 2011.

Christa IngeHiIleWagner
Interventora

EDITAL _.�;���?�:�t:?�t���
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

'
..

':'�i;;iI:",; :1Vt.'Rl
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da .): i'l: ',,�

Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edi- �?fr�!Ii'" ,:;;,���,iil�' :,

tal, que FILHOS e FILHOS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA,
" 'I: '(;If!1'i!M,.11 1!';iII1,J;o:tr"'�'"

,';;"
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nO 03.146.181/0001-57,

'. I" l
com sede na Rua Pedro Francisco Klein nO 217, centro,.em Gua- ;':."'.'-

i.r-» II/I

ramirim, SC, REQUER com base no artigo 213, inciso II, da Lei nO .",,;.:/u � .;'/IP; ..

I�< Iff �I'� '1\ ..
/

6.015/73, com as modificações introduzidas pela Lei nO 10.931, de P�:���J�",) .... "·"-

02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel consistente em

um terreno situado no município e comarca de Jaraguá do Sul-SC, na Rua 601-Manoel

Francisco da Costa, matriculado sob n° 16.550, ficha 01, Livro 2-RG, a ser retificado

conforme planta e memorial descritivo arquivados neste Registro de Imóveis, sendo

que, nos termos dos §§ 2° e 3° do mencionado dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS

OS CONFRONTANTES A SEGUIR NOMINDOS para, querendo, se manifestarem, no

prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presente publicação): CONFRONTANTES - PE

DRO DE SOUZA, residente e domiciliado na Rua 624-Gustavo Lessmann nO 199, bairro

Vieiras, Jaraguá do Sul-SC; CÉLIA DE SOUZA BASTOS, residente e domiciliada na Rua

624-Gustavo Lessmann nO 61, bairro Vieiras, Jaraguá do Sul-SC; CLOVIS LUIZ WE

NHOLZ e sua mulher ALCILEIA ODAIL MAFRA WENHOLZ, residentes e domiciliados

na Rua 624-Gustavo Lessmann nO 11, bairro Vieiras, Jaraguá do Sul-SC; Se for o caso,

a manifestação deverá ser feita na forma de impugnação fundamentada, dirigida ao en

dereço deste Registro de Imóveis (Rua 16-Barão do Rio Branco, nO 414, sala 02, centro,

Jaraguá do Sul/SC, expediente das 09:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs),
advertindo-se desde já que presumir-se-à a anuência d(o) (a) (s) confrontante(s) que
não apresentar(em) impugnação no prazo da notificação.

JARAGUÁ DO SUL, 13 DE MAIO DE 2011.
AOFICIALA.

lii!ii
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.

e
GRUPOWEG - COMPANHIA FECHADA - CNPJ sob nO 07.175.725/0001-60

Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 3.300 - 1° andar - CEP 89256-600 - Vila Lalau

Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina - NIRE N° 423 000 3000 7

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 188

Aos vinte e dois dias do mês de março de 2011, reuniram-se na sua sede social,

por convocação do Presidente, SrD Décio da Silva, os membros do Conselho de

Administração, que deliberaram na forma da letra i, do artigo 20, do Estatuto Social:

1. Autorizar a Diretoria Executiva da WEG Equipamentos Elétricos S/A, a contratar

financiamento junto a Agentes Financeiros autorizados, na linha BNDES-exim Pré

Embarque, de acordo com a Decisão na Dir. 202/2011-BNDES, de 10 de março de 2011,
com as seguintes características: Valor do Financiamento: US$ 100.000.000,00. Custo
Financeiro: TJLP + 1,8% a.a. + Spread do Agente Financeiro. Prazo Total Financiamento:

até 36 meses. 2. A garantia será através de fiança, a ser prestada pela Controladora -

WEG S.A. 3. Autorizar a Diretoria Executiva a assinar contratos, prestar toda e qualquer
garantia e tomar todas as providências para a obtenção do financiamento. Nada mais

havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou

a reunião. Jaraguá do Sul(SC), 22 de março de 2011. A presente ata está lavrada à

página 62 no livro de Atas do Conselho de Administração na 04, registrado na JUCESC

sob na 09/407091-1 em 15/12/2009. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de

Administração. Miriam Voigt Schwartz. Vice-Presidente. Martin Werninghaus. Membro.
DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL DO

ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/04/2011 SOB N°

20110857488 Protocolo: 11/085748-8, DE 28/03/2011 Empresa: 42 3 0003000 7 WEG

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A - MARIA DILMA KOERICH - SECRETÁRIA GERAL.

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.

GRUPO WEG - COMPANHIA FECHADA - CNPJ sob n° 07.175.725/0001-60

Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 3.300 _1° andar - CEP 89256-600 - Vila Lalau
Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina - NIRE N° 423 000 3000 7

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 190

Aos cinco dias do mês de abril de 2011, reuniram-se na sua sede social, por convocação
do Presidente, SrD Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração, que
deliberaram na forma da letra i, do artigo 20, do Estatuto Social: 1. Autorizar a Diretoria

Executiva da WEG Equipamentos Elétricos S/A, a contratar financiamento junto a

Agentes Financeiros autorizados, na linha BNDES-exim Pré-Embarque, de acordo com

a Circular na 19/2011-BNDES, de 04 de abril de 2011, com as seguintes características:
Valor do Financiamento: R$ 200.000.000,00, Custo Financeiro: 9,0% a.a. (taxa fixa)
Prazo Total Financiamento: até 24 meses. 2. A garantia será através de fiança, a ser

prestada pela Controladora - WEG S.A. 3. Autorizar a Diretoria Executiva a assinar

contratos, prestar toda e qualquer garantia e tomar todas as providências para a

obtenção do financiamento. Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença
de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul(SC), 05 de abril

de 2011. A presente ata está lavrada à página 67 no livro de Atas do Conselho de

Administração na 04, registrado na JUCESC sob na 09/407091-1 em 15/12/2009. Ass.

Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz.
Vice-Presidente. Martin Werninghaus. Membro. DÉCIO DA SILVA - Presidente do

Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/04/2011 SOB N° 20110977629Protocolo: 11/097762-

9, DE 1ó/04/2011 Empresa: 42 3 0003000 7 WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A
- MARIA DILMA KOERICH - SECRETÁRIA GERAL.

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.

GRUPOWEG - COMPANHIA FECHADA - CNPJ sob nO 07.175.725/0001-60

Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 3.300 _1° andar - CEP 89256-600 - Vila Lalau

Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina - NIRE N° 423 000 3000 7

4TA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 191

Aos doze dias do mês de abril de 2011, reuniram-se na sua sede social, por convocação
do Presidente, Sr. Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração,
que deliberaram aprovar: i) a emissão de Corporate Guarantee em favor do Banco

HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation - índia), no valor de USD.

7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil dólares americanos), com vencimento em

12 de dezembro de 2013, visando garantir operações financeiras da controlada Weg
Industries (índia) Pvt. junto a referida instituição financeira, em substituição a Corporate
Guarantee emitida no mês de dezembro de 2010, no valor de USD. 4.400.000,00 (quatro
milhões e quatrocentos mil dólares americanos), em benefício da mesma instituição
financeira, conforme aprovado na Ata da Reunião do Conselho deAdministração n." 179;
ii) a emissão de Corporate Guarantee em favor do Banco HSBCBankAustralia Limited,
no valor de AUD. 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil dólares australianos),
com vencimento em 24 de maio de 2012, visando garantir operações financeiras da

controlada WEG AUSTRALlA PTY LTD. junto a referida instituição financeira. Os Srs.

Sérgio Luiz Silva Schwartz e Laurence Beltrão Gomes ficam autorizados a assinar toda

a documentação necessária às operações. Nada mais havendo a tratar, após agradecer
a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul(SC), 12

de abril de 2011. A presente ata está lavrada à página 68 no livro de Atas do Conselho

de Aôrnirustração na 04, registrado na JUCESC sob na 09/407091-1 em 15/12/2009.

Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz.
Vice-Presidente. Martin Werninghaus. Membro. DÉCIO DA SILVA - Presidente do

Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/05/2011 SOB N° 20110980107 Protocolo: 11/098010-

7, DE 28/04/2011 Empresa: 42 3 0003000 7 WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A
- MARIA DILMA KOERICH - SECRETÁRIA GERAL.
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prevaricando� dizPrates

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 24 de maio de 2011

Jornalista e psicólogo fala sobre política, comportamento e carreira

JARAGUÁ DO SUL DIVULGAÇÃO Prates: liA
sociedade é
muito hipócrita,
diz-se sem
preconceitos,
mas alimenta a

todos eles, em
silêncio"

,

Ele é polêmico. Seus comentários
dividem opiniões. Há quem os

têm como uma válvula de escape
da própria revolta com diversos
assuntos comuns ao dia a dia
Mas, também existem aqueles que,
definitivamente, não concordam
com as palavras proferidas em
rádio e televisão por este conhecido
nome do jornalismo catarinense.

�""fato é que os discursos sempre for
tes de Luiz Carlos Prates não pas
sam despercebidos. Por isso, tam

...� bém provocam reações das mais
diferentes tanto em ouvintes, quanto nos

telespectadores. Para falar dessa dualida
de de impressões, o próprio conversou,
nesta semana, com o OCP. Confira:

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

QUEM É?
O comentarista Luiz

Carlos Prates começou a

carreira em 1960 no Rio
Grande do Sul. Ele é gaú
cho e já trabalhou como

repórter, apresentador
de TV; radialista, narra

dor esportivo e colunista
de diversos jornais. Des
de o início do mês, ele

pode ser ouvido, diaria
mente, às 7h2S, na rádio
105 FM, de Guaramirim.

Não fosse a

coragem dos nossos
empresários, a

ousadia dos nossos
empreendedores,
o Brasil já estaria
debaixo da ponte.

o ser humano
não muda.

Andamos em rum
baile'de nl,áscaras,

r

.todos mentindo.
Todos, eu disse.

No'diaem
que eu cometer
uma grave

injustiça como
jornalista irei

repará-Ia, admiti-Ia.

o Correio do Povo - o senhor
é conhecido como uma pessoa de

opiniões ácidas e polêmicas. Esta
é a sua intenção quando aparece
em comentários na TV e nas emis
soras de rádio ou acredita que há
certahipocrisia ou comodismo em
quem o ouve e assiste?

Luiz Carlos Prates - Quem as

sume posições, quem emite juízos
de valor e deles não foge, sempre
será rejeitado por muitos, os atin
gidos em sentido contrário. Além

disso, tenho um grave "defeito", de
fato me envolvo com o problema
das pessoas, quero vê-las bem,
felizes. E para isso não as poupo
quando as imagino fora dos devi
dos trilhos. Não devia ser assim,
mas não posso evitar, cursei Psico

.logía por amor, por paixão, nunca
ganhei dinheiro como psicólogo,

gosto de ouvir e ajudar colegas,
amigos. Mas jogo duro nas orien

tações ou propostas.

OCP - Na nossa sociedade, cos
tumeiramente, há uma linha que
separa assuntos possíveis de co

mentários públicos de outros proi
bidos. Isso porque, existe sempre o
receio de causar controvérsias e de
bates. O senhor veta certos temas
ou trata sobre todos os que o inco
modam?Porquê?

Prates - A sociedade é muito

hipócrita, diz-se sem preconceitos,
mas alimenta a todos eles, em silên-

.

cio. O povo mente, faz-se passar por
compreensivo, bonzinho, mas as

pessoas que agem assim não enga
naram o Cristo, que as chamou de

sepulcros caídos, bonitas por fora,
mas pútridas por dentro. Cristo jo-

gavaduro.
DCP - O senhor acredita que

foi mal interpretado no comen

tário feito em novembro de 2010

quanto aos acidentes de trânsito?
Ou se excedeu quando utilizou o

termo miseráveis fazendo refe
rência aos pobres?

Prates - Não fui mal interpreta
do, fui usado, isso sim, como urna

possibilidade para alimentar urna

guerra comercial entre empresas
concorrentes. O que eu disse nin

guém contradiz, de fato, hoje qual
quer miserável pode ter urn carro.

Há bandidos políticos que facilitam
a vida de muitos, mas não lhes re

velam as consequências dos gastos
indevidos via' crediário facilitado.
Esses bandidos, não raro, entram

para a História, são os populistas
que enganam o povo fingindo gos
tar dele. E deixam as encrencas de
suas irresponsabilidades para ex

plodir emmãos alheias.

OCP - Restou algum tipo de
ressentimento neste caso espe
cífico? Por quê?

Prates - Não olho para trás, já
fiz isso. Hoje olho para frente, no
dia em que eu cometer uma gra
ve injustiça como jornalista irei

repará-la, admiti-la. Hoje não te-

nho porque baixar a cabeça.

OCP - O que o impulsiona o

senhor a escrever os seus comen

tários? Senso de justiça, revolta, o
intuito de provocar a discussão de
certos temas?Por quê?

Prates-Senso de justiça e ajudar
as pessoas. São raríssimas as pesso
as que conseguem ter três amigos,
amigos daqueles que chegam antes

dos bombeiros se souberem que a

casa do'amigo está em chamas. O

jornalista pode ser esse amigo, via
rádio, jornal ou tevê. Aparentemen
te somos todos muito seguros, mas

por dentro, quase sempre, vivemos
em graves e silenciosos desesperos.
É urn mundo de aparências, anda
mos em urn baile de máscaras, to
dos mentindo. Todos, eu disse. Não
é por outra razão que, nunca como

hoje, os ansíolítícos são os produtos
mais vendidos nas farmácias.

OCP - O senhor está a meio
século no ar. O que mudou n,:!
sua forma de visualizar a socie
dade e os problemas. comuns a

ela desde então?
Prates - Nada, absolutamente

nada. O ser humano não muda,
nossas mudanças são nos secun

dários, jamais nos fundamentais.
.

Nós somos hoje o que éramos aos
seis anos de vida.

OCP - O que mais o incomoda
no Brasil atual?

Prates - O abuso da corrupção
impune. Irrita-me ver ordinários

prevaricando, sorrindo, acomoda
dos em títulos políticos e proteções
indevidas. Não fosse a coragem dos
nossos empresários, a ousadia dos
nossos empreendedores, o Brasil já
estaria debaixo da ponte.

OCP - Basta uma simples pes
quisa na internet para encontrar

opiniões das mais diversas a seu

respeito. Como o senhor encara

essa dualidade? Afinal, há quem o

admira, porém, também existem

pessoas que o enxergam com radi
calismos.

Prates - O mundo é dual, noite
e dia, alto e baixo. Mas omundo dos

bons, dos éticos, é bemmenor.

OCP - O que o senhor diria aos

que o admiram? E para quem está
. do lado oposto deste grupo?

Prates - Lutemos todos pela
verdade, ainda que a verdade seja
o resultado do desespero huma
no diante da finitude, A verdade é
uma alucinação.
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OI pyamantém invencibilidade
Time das meninas vence Scorpions na abertura do returno do Campeonato Catarinense

JARAGUÁ DO SUL

Na estreia do returno do
Campeonato Catarinense no

domingo, o Olympya venceu
o Scorpions por 3x1.

entando o lanterna do
Catarinense de Futebol Fe
minino em casa, o "time de

......meninas" patrocinado pelo
OCorreio do Povo,manteve a inven
cibilidade' com quatro vitórias e um

empate. No jogo de domingo, no
campo do João Pessoa, a capitãMa
risemarcou duas vezes no primeiro
tempo, mas o Scorpions diminuiu
a diferença com um gol de Daiana.
No segundo tempo, a atacanteJulia
na fechou o placar em 3xl.

Apesar da vitória, o técnico "Po
lenta" acredita que o resultado po
deria ter sidomelhor, com uma di

ferença de golsmaior. i'Asmeninas
levaram o jogo na tranquilidade,
relaxaram um pouco, mas vamos
mudar isso na próxima partida',
afirmou.

Breakers perde
pela terceira
vez no se Bowl

Sobre o próximo confronto do

Olympya, contra as tricampeãs do

Kindermann, domingo, 29, Polenta
acredita que o confronto será omais
difícil do returno. "Pelo histórico do

time, sei que o Kindermann irá com
tudo para cima do Olympya. Ainda
assim, queremos garantir pelo me

nos o empate para levar o returno e

trazer a final do campeonato para
Jaraguá do Sul", comentou.

O equilíbrio entre Olympya
e Kindermann é evidente. Nes

se returno as duas equipes estão

empatadas em número de pontos
e o time de Caçador só está em

primeiro por causa do saldo de

gols (quatro contra dois). Para a

partida, que acontece na casa das

adversárias, no estádio Carlos Al
berto Costa Neves, às I5h, Polenta
deve manter o mesmo esquema
tático. A única mudança deverá
ser a volta da meia Nathalía, subs
tituída no último jogo por conta
de uma lesão no joelho.

• Tila PreUi
tita@ocorreiodopovo.com.br

MARCELE GOUCHE

JOGO CONTRA SÃO JOSÉ NÃO TERMINOU BEM PARA AS MENINAS

Infanto feminino vence em Griciúma
A equipe Faculdade

Jangada/O Correio do Povo/FME

Jogando em casa, o Jaraguá
de basquete infanto-juvenil fe

Breakers sofreu a terceira derrota
minino estreou no Campeonato
Catarinense da categoria com

no SC Bowl. A equipe foi surpre-
uma derrota e uma vitória. No

endida no domingo, no .campo
do Santo Antonio, pelo Timbó primeiro jogo, fora de casa no sá

bado contra São José, elas saíramRhinos, pelo placar apertado de

por I3xI2. Com o resultado os
. derrotadas pelo placar apertado'
de 45x44. Já em Criciúma, no

"quebradores" somam duas vitó-
rias e três derrotas na competição domingo, elas se reabilitaram e

venceram por 58x22.
e estão com a classificação amea-

O técnico Luís Roberto da Sil-
çada. O próximo jogo do time jara-
guaense será no dia 5 de junho, em

va disse que o desempenho da

São José, contra os Istepôs.

Corupá Buffalos teve
a partida contra o

Brusque Admirais
transferida para o dia

29 de maio.

Já o Corupá Buffalos não

jogou no fim de semana, pois
teve sua partida adiada. Estava

previsto para a equipe jogar em
Brusque no domingo contra o

Admírals. No entanto, o adver
sário solicitou o adiamento da

partida, que foi remarcada para o

próximo domingo, 29. ,

equipe foi acima do esperado,
por éausa da falta de ritmo. "Mas
temos que melhorar em alguns
fundamentos. O importante foi

que elas mostraram formar uma

equipe muito unida", declarou.
O próximo jogo pelo Estadual do
time patrocinado- pelo Jornal O
Correio do Povo será no dia 4 de

junho, contra a ADEPI/Piçarras,
no ginásio do Colégio Marista.

Osmeninos do infanto-juvenil,
Unimed/FME, também estrearam

no fim de semana no Catarinense.

Jogando em casa, no ginásio do

Colégio Evangélico Iaraguá, eles
venceram uma e perderam outra.

Na sexta-feira, o time derrotou a

Abavi/Balnéário Camboriú por
85x27. Porém, na tarde de sábado,
em urna partida equilibrada, aca
baram sendo surpreendidos pela
Adíee/Florianópolís, por 56x52. A
Unimed/FME volta à quadra nos

dias 2 e 3 de julho, quando recebe
a APAB/Blumenau e o Bandeiran

te/Brusque no ginásio do Colégio
Evangélico.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

1
Equipe Unimed/FME venceu Balneário Camboriú e por muito pouco não derrotou também Florianópolis

liAs meninas levaram o

jogo na tranquilidade, .

relaxaram um pouco,
mas vamosmudar isso
na próxima partida".

POLENTA, T�CNICO DO OLYMPYA

• RETURNO
• PRÓXIMOS JOGOS

. 29/5 � 15h - Kjndermarm x
r

r "I;

• CLASSIFICAÇÃO -. RETURNO

Time P

Kindermann 3

. mympy�

Avaí o

Atacante Juliana
comemora o gol que
decretou a vitória das
jaraguaenses por3xl

ADJ arranca
um empate
em Ituporanga

AADJ /FME voltou de Ituporan
ga com um empate em IxI contra o

Moitas pela sétima rodada da Divi
são Especial do Campeonato Esta
dual. Os gols da partida forammar

cados porTarek, que entrou no lugar
de Kleber, contundido, e Dudu,
que anotou para os donos da casa.

O time encerrou o turno daprimeira
fase com sete pontos, na quinta co

locação.A etapa serve apenas como
ranqueamento para a segunda fase,
quando entramos quarto times que
estão na Liga Futsal. O próximo jogo
da ADJ/FME será. pelo returno da

primeira fase, no dia Iode junho,
em Rio do Sul. Inicialmente o jogo
seria no sábado, 28, porém, a ADJ
vai representar Jaraguá do Sul na
fase microrregional dos Joguinhos
Abertos, em São Francisco do Sul,
do dia 27 a 30 desse mês.

Próximo jogo da ADJ/FME
será contra Rio do Sul,
no dia 10 de junho, pela
abertura do returno da

. primeira fase.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



22 . Esporte

N

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 24 de maio de 2011

casa da competição
Santa Catarina não cumpriu os requesitos necessários

I [,� I::. 11\1

SãoPaulo é a nova

DA REDAÇÃO

o Campeonato Mundial
Feminino _

de Handebol
que seria realizado em

Santa Catarina no mês
de dezembro agora será
sediado por São Paulo.

I
j

�.. Brasil estava ameaçado
em perder a competição
e a IHF (Federação Inter

...� nacional de Handebol)
resolveu trocar o Estado sede por
entender-que Santa Catarina não
atendeu aos requisitos solicita
dos pelo órgão mundial. As in

formações foram veiculadas pela
mídia nacional ontem à tarde.

O presidente da Comissão de

I
t
l

f,
i

f·
I

t
/

i

Organização de Competições da

IHF, Leon Kalin, disse que "não
foram dadas as garantias neces

sárias de adequações e monta

gem das arenas provisórias". Se
gundo o presidente, em fevereiro
desse ano, ele já havia alertado

qu� as condições oferecidas pe
los catarínenses não eram as

melhores. "Fizemos uma vistoria
técnica detalhada em todas as

cidades sedes candidatas e a es

trutura precisa demuitos ajustes.
Fizemos exigências em todos os

locais de competições".
Diante disso foi instituí

do um prazo de dez dias para
que o Brasil indicasse outro lo
cal para sede. O presidente da
CBHb (Confederação Brasileira
de Handebol), Manoel Luiz Oli
veira, procurou o estado de São

Paulo que aceitou o desafio. Oli
veira destacou também o esforço
catarinense. "Quero agradecer
o empenho das autoridades de
Santa Catarina, porém não será

possível realizar o evento neste

Estado, já que as arenas neces

sitavam de muitas adequações
e não podemos fazer um evento

da importância do Mundial des
sa forma", agradeceu.

A Arena Jaraguá estava cota

da para receber um grupo e até
mesmo afase final do Mundial. O

presidente da FME, Márcio Fel
trin, preferiu não se pronunciar
sobre o assunto, pois ainda não
estava por dentro do que havia
acontecido e deve falar a respeito

.

no dia de hoje. No site da Fespor
te também não havia nenhum
comunicado sobre o fato.

DIVULGAÇÃO

Arena Jaraguá foi vistoriada em fevereiro e precisava de climatização e ajustes nas áreas VIPs e de imprensa

AIACANTE CONTUNDIU O OMBRO DIREITO NA PAR"fIDA CONTRA A UDINESE

lesionado, Pato é cortado da seleção
DA REDAÇÃO

O atacante Alexandre Pato
está- fora dos amistosos da sele

ção brasileira contra a Holanda e

contra aRomênia. Um dia depois
de se contundir no ombro direito
durante a partida do Milan con

tra a Udinese, em Údine, pela
última rodada do Campeonato
Italiano, a CBF (Confederação
Brasileira de Futebol) anunciou
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em seu site, no início da tarde de .

ontem, o corte do jogador destes
dois jogos preparatórios para a

. Copa América, que será em ju
lho, naArgentina.

No empate sem gols do Milan
contra a Udinese, Alexandre Pato
machucou o ombro em um lance
aos 26 minutos do segundo tem

po e precisou deixar o campo de
maca. De acordo com o médico

doMilan, pouco depois do atendi
menta em campo neste domingo,
o brasileiro não sofreu fratura e

nem precisará passar por cirur

gia' mas deverá ficar afastado por
"pelo menos um mês". Na semana

passada, o atacante foi convocado
pelo técnico Mano Menezes para
os amistosos contraHolanda, dia4
de junho, em Goiânia, e Romênia;
dia 7, em São Paulo.

(] i1lUJtO
Exame descarta lesão de Geni

Rogério Ceni saiu mancando no estádio de São Januário, no Rio de

Janeiro, no último domingo, mas parece não ter sido nada além de um
susto. Exames realizados ontem pelo departamento médico do clube
tricolor atestaram que o goleiro não sofreu nenhum tipo de lesão no tor
nozelo esquerdo. Amaiorpreocupação dosmédicos do São Paulo era de

que a lesão fosse algum problema na região onde o goleiro sofreu uma

cirurgia, há dois anos, depois de quebrar o tornozelo. Se não voltar a sen
tir as' dores e realmente for liberado para atuar, Rogério Ceni estará em

campo contra o Figueirense no próximo sábado.

GA PEOI�
CLASSIFICAÇÃO 1·RODADA

RESULTADOS'
Atlético·MG 3xO Atlético-PR
Ceará ix3 Vasco

Ramengo 4xO Avaí
Santos ixllntemacional
Palmeiras ixO Botafogo
Grêmio 1x2 Corinthians
Coritiba Oxl Atlético-GO

Rgueirense ixO Cruzeiro
Ruminense Ox2 São Paulo
América-MG 2xl Bahia

PRÓXIMOS JOGOS
2"RODADA
SÁBADO (28/5)
18h30 -lnternaclonal x Ceará
18h30 - Botafogo x Santos
18h30 - Avaí x Atlético-MG
21h - São Paulo x Rgueirense
DOMINGO (29/5)
16h - Corinthians x Coritiba
16h - Bahia x Ramengo
16h - Atlético-PR x Grêmio
16h - Cruzeiro x Palmeiras
18h30 - Vasco x América-MG
18h30 - Atlético-GO x Fluminense

Rebaixados pai a Série B

GA
CLASSIFICAÇÃO 17aRODADA

Bragantino ixl ABC
Goiás ixO Grêmio Barueri

Salgueiro ixl São Caetano
Ponte Preta 5xO ASA

Portuguesa 4xO Náutico
.

Sport ixO Icasa
Americana ixl Duque de Caxias
Criciúma 2x2 Guarani
Vitória ixO Vila Nova-GO
Ituiutaba 1x2 Paraná Clube4° Vitória

7" Criciúma

7° Guarani

9°ABC

9° Americana 1 1

9° Bragantino 1 1

9° Duque de Caxias 1

9° Salgueiro 1

9° São Caetano 1

15° Ituiutaba a

1 a :33
1 a :33
1 a :33
1 a :33

-1 ia

PRÓXIMOS JOGOS
·2aRODADA
HOJE
21h - Paraná Clube x Portuguesa
21h - ASA x Americana
SEXTA-FEIRA (27/5)
21h - São Caetano x Ituiutaba
21h - Grêmio Barueri x Bragantino
21h - Vila Nova-GO x Ponte Preta
SÁBADO (28/5)
16h20 - Guarani x Sport
16h20 - Náutico x Goiás
16h20 - Icasa x Vitória
16h20 - Duque de Caxias x
Criciúma
21h - ABC x Salgueiro

Rebaixados para Série C

JOGOS PELO MUNDO
• TAÇÁ LIBERTADORES
• SEMIFINAIS
JOGO DE IDA

Corinthians 1x1 Nova Geração
Roma/Chico de Paulo OxO Atlético

Independente
AMANHÃ
21h50 - Santos X Cerro Portefio • VARZEANO DE GUARAMIRIM

• SEMIFINAL
JOGOS DE VOLTA
RESULTADOS

• COPA DO BRASIL
• SEMIFINAIS
JOGOS DE VOLTA
AMANHÃ
21h50 - Avaí X Vasco (1x1)
21h50 - Coritiba X Ceará (OxO)

1a DIVISÃO
Cruzeiro 1x3 Atlético
Avaí 1x1 Bem Bolado/Beira Rio
z- DIVISÃO
Oeste/ Juventus 1x2 Couve-Flor

Sportin 2x4 Expresso Caixa d "Agua• VARZEANO DE JARAGUÁ
• 2a FASE
38 RODADA
resultados

Global Pisos/Barra/Fontana 2x4 Kiferro

Amizade/Móveis Boeing Ox2 Tigre
Santo Antônio 6xO Forprem
Flamengo B 2x2 Vila Lalau

BrandenburglDutra Água 3x2 Roma

Amobasa 1x1 Noite à Fora

PRÓXIMO JOGO
SÁBADO (28/5)
FINAL
1a DIVISÃO
Bem Bolado/Beira Rio X Atlético
z- Divisão
Couve-Flor X Expresso Caixa d'Água
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Queimada ao ar livre
gera advertência
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Ex-marido disse que só soube da farsa após se casar
JARAGUÁ DO SUL

Está marcado para às 15h
de amanhã o depoimento
de Santalina Borges
Meurer ao delegado Marco
Aurélio Marcucci.

falsa identidade usada

por Santalina, 64 anos,

que assumiu o nome da

irmã Neli Ferreira Bor

ges, foi descoberta em fevereiro
deste ano, quando ela teve seus

documentos furtados e foi ao Se-

tor de Identificação da cidade para
providenciar novo documento. No
Instituto Geral de Perícia se desco
briu que as digitais coletadas eram
de outra pessoa e um inquérito foi
aberto para apurar o caso. O caso

foi divulgado na edição do O Cor
reio do Povo de sábado.

A polícia já tem a informação
de que, desde 1977, com o faleci
mento de seu primeiro marido,
Santalina utiliza seus documentos

verdadeiros, como viúva, para rece
ber o benefício do INSS. De acordo
com o delegado, ela se casou com

o primeiro marido, Jacob Bemar-

do Meurer em 1971 e, em 1976, um
ano antes dele morrer, se casou

comAgenor de Souza, que seria seu
amante na época. Agenor, que está
divorciado de Santalina, afirmou
em depoimento ontem que só sou
be da falsa identidade da ex-espo
sa depois que já estavam casados.
Nem os três filhos dela sabiam o

nome verdadeiro damãe.

Santalina, que é natural de La

ges e atualmente reside no Iaraguã
Esquerdo, responderá ao processo
em liberdade. Ela deve ser enqua
dradapor vários crimes, entre eles,
por falsidade ideológica.

BANDIDO ROUBOU COfRINHO COM R$ 20

Casa é assaltada no Centro
Uma pessoa de 85 anos foi vítima de assalto nama- chão, amarrando-lhe as mãos com uma blusa. Depois,

nhã de ontem, na ruaNeyFranco, Centro.Avítima rela- o bandido roubouum cofrinho com aproximadamente
tou à PolíciaMilitar que um homem entrou pela porta R$ 20 e a aliança davítima. Até o fechamento desta edi
dos fundos e anunciou o assalto,mandando-a deitarno ção ele não havia sido localizado.

PREVISAo DO TEMPO

TEMPO AINDA
INSTÁVEL
A frente fria se afasta do
Estado e ainda deixa o

tempo instável com chuva
isolada na madrugada e

manhã, melhorando no

decorrer do dia.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 17°C
MÁX: 22°C

QUARTA
MíN: 16°C
MÁX: 24°C

������OC l��,��
MÁX: 23°C. C....... _".."'"."".)
SEXTA

MíN: 16°C
MÁX: 18°C

GP�tOH

Temperatura amena
e com pouca variação

Devido à passagem de uma

frente fria pelo Estado na se

gunda-feíra, a tendência para os

próximos dias é de temperaturas
amenas, com pouca variação.
entre as mínimas e as máximas
e sem valores extremos.

Pareialmal1ta Nublado
�l!lblaotl

A previsão para os próximos
meses é de tempo firme com chu- '

va abaixo da média e temperaturas
dentro dos padrões do Estado. Em

alguns dias, pode haver frio abaixo
de zero) e nas regiões mais altas há

expectativa de neve ocasional.
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Na tarde de sábado, um mo

rador do bairro Czerniewicz esta
va queimando restos de madeira
em sua propriedade e a fumaça
incomodou a vizinhança, que
denunciou o caso aos Bombei
ros Voluntários e à Defesa Civil.
O homem foi advertido sobre a

proibição .

de queimadas ao ar

livre.e se reincidir no erro será

multado em valor que varia de

R$mil a R$ 2 mil.
O

.

presidente da Fujama
(Fundação Jaraguaense do Meio

Ambiente), César Rocha, observa
que muitas pessoas desconhe
cem esta proibição. "São casos

onde não há má fé, mas apenas
desinformação a respeito da lei",
comenta Rocha.

PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem armado é

preso em flagrante
Por volta das 23h de sábado, a

Central Regional de Emergência
190 da PM (Polícia Militar) rece

beu uma denúncia anônima in
formando que um homem estava

armado de revólver em um bar
localizado na rua ElizaWolkmann

Maas, no bairro Jaraguá 99.
O suspeito foi surpreendido

pelos policiais no interior do bar.
Ao perceberque estava na mira
de duas armas, retirou o revólver
calibre 38 que estava na cintura e

o jogou no chão. Neste momento
recebeu voz de prisão, foi revista-

do, algemado e levado à delega
cia. A arma apreendida com ca

pacidade para cinco tiros estava

com quatro munições intactas e

uma deflagrada. Em seu registro
constava o nome de outra pes
soa, que também será arrolada
nas investigações.

O homem de 40 anos de idade,
casado, natural de Lages, relatou
aos policiais que esta seria a se

gunda arma apreendida, mas as

sim que fosse liberado iria adqui
rir outra. Ele foi preso em flagrante
acusado por porte ilegal de arma.
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MODELO

2012

ENTRADA DE

R$29.7�1,80 8$799,00

R$1EN3TRJID7ADOEO +48 X DE

• RS390,oo

Promoção nOfertas Imbatíveis' (válida até 24/05/2011 ou enquanto durarem os estoques - 50 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 (cat. FAE2) a partir de R$ 27.400,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. -e 12,55% aa, 50% de entrada

(R$13.700,00) e Saldo em 48 parcelas de R$ 390,00, na modalidade CDÇ com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de RS 32.420,00, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,34%
a.m e 17,38% a.a., através do Programa Ford Credit. Ford EcoSport FreeStyle 1.6.12012Icat. EFA2) a partir de R$ 56.900,00 à vista ou financiado comtaxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 52,2% (R$ 29.701,80) de entrada e Saldo em 36 parcelas de RS 799,00
na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tar�as, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 58.465,80, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 0,30% a.m. e 3,60% a.a., através do Programa Ford Credit.

Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva

da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de

Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras condições definanciamentonos distribuidores Ford.

As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações antériores. CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JAO SEU.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
Acumule até RS 10.000 em descontos lia compra de seu FoId Zero.
Cap�al$ e regUlesmetropolllanas: 4001-4858 !DemaI. localidades: 0800 7224959. Ford Empresas: (11) 4174.3900

MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800

IBOPE
CONFIRMA:

PEtA 'Ia VEZ,
A MAIS OtIVIOA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




