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Bradesco
Vida e Previdência

Weg 50 anos
Não sãomuitas as empresas
que conseguem crescer deforma
continuada e sefirmar como uma
das maiores empresasmundiais
no setor. Quando esta empresa
nasce e cresce em uma pequena
cidade no interior de um país em
desenvolvimento, isto se torna

aindamais raro.AWeg conseguiu
encontrar o Itweg" - caminho em
alemão - e hoje desfruta de uma
sólida posição não só na parte

t
r

Lourival Karslen

produtiva, mas também como

desenvolvedora de tecnologia que
lhe permite crescer organicamente,
sem ter de recorrer a aquisições
significativas.
Além disto, aWeg soube
posicionar-se de forma muito
competente para aproveitar o
momento que vive a economia
brasileira, sendo uma das

grandes fornecedores de soluções
para a área de energia o que

Agentes locais de inovação
oWorkshop de Inovação promovido pelo Sebrae/
SC pretende auxiliar empreendedores a aumentar

a competitividade de micro e pequenas empresas
através da inovação como fator estratégico. O evento,
que percorreu mais de 20 cidades em todo o Estado,
aconteceu ontem na Aciag - Associação Empresarial
de Guaramirim - mas, suas consequências serão
disponibilizadas para todas as empresas da região.

.,

,

Ikarsten@netuno.com.br

por si só já a qualifica para um
sólido crescimento ao longo dos

próximos anos.
Todas as homenagens prestadas
aos três fundadores e a seus

gestores são pequenas diante da
enorme realização. Esta é uma

empresa que seria o orgulho de

qualquer cidade não só em nosso

país e, por isto, esta coluna deixa
os melhores cumprimentos pelos
50 anos de atividade.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Microusinagem
A produção de moldes com

microusinagem e com tecnologias laser
será discutida noWorkshop Internacional
Novas Tecnologias Aplicadas ao Setor
Metalmecânico, que o Senai realiza nos
dias 27 e 28 de setembro, no auditório
daAssociação Empresarial de Joinville.
O evento contará com a participação
de especialistas brasileiros e alemães,
que debaterão os desafios e tendências

tecnológicas no setor de ferramentarias
e moldes. Nos meses seguintes serão
realizados workshops semelhantes
direcionados às áreas ambiental e têxtil
(em Blumenau) e alimentos (Chapecó).

Investimento externo
o Banco Central do Brasil projeta um volume de ingressos
de investimentos estrangeiros diretos de cerca de 70 bilhões
de dólares em 20110 que significará um acréscimo de 45%
em relação ao volume apostado em 2010.
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Ação comunitáriaWeg
Mais de 50 profissionais ligados ao Núcleo de
Cabeleireiros participam no domingo, 18, de mais
uma edição do projeto Ação ComunitáriaWeg, na
Arena Iaraguã, Evento já tradicional no calendário de

comemorações de aniversário da empresaWeg, a Ação
Comunitãría chega a sua 15a edição ainda mais especial.
Das 9 às 17 horas, mais de 900 voluntários trabalhando
para oferecer serviços ligados à saúde, à inclusão social, à
informação e ao lazer de graça para a população.

Ama celebra 20 anos
AAma (Associação de Amigos do Autista de Jaraguá do Sul)
comemora hoje 20 anos de história e dedicação. Atualmente,
são 15 professores, 70 voluntários, além da equipe técnica,
coordenação e diretoria para atender gratuitamente 45 alunos,
com idade entre três e 28 anos. AAssociação é mantida através
de convênios, venda de cartões e doações. Os famosos cartões
são todos fabricados totalmente pelos voluntários, desde o

papel até a criação e confecção. Nessas duas décadas a entidade
cresceu tanto no ambiente físico quanto no atendimento aos

alunos, mas a sede já tem ficado pequena com a fila de espera
e avaliações que cresce a cada dia, motivado principalmente ao

longo desses anos pelo conhecimento que chega aos pais e pela
divulgação daAma com diversos eventos, como a 1 a Jornada
Jaraguaense e 15a Jornada Regional de Autismo, que acontece até

hoje no Centro Empresarial de Iaraguá do Sul.

Demissões
Em especial os bancos
internacionais, diante
da crise atual, estão
anunciando fortes planos
de redução de custos que
resultarão em demissões
em massa. Desta forma,
ajudam a jogarmais uma
pá de cal na já combalida
economia de seus países.
São empregos que muito
dificilmente voltarão.

Projeto
óleo útil
o Núcleo de Postos de
Combustíveis da Acijs/
Apevi inicia no próximo dia
21 de setembro o programa
Óleo Útil. Ameta é recolher
óleo comestível usado
em residências, bares e

restaurantes de Iaraguá
do Sul e de Guaramirim, .

destinando o resíduo para
reutilização como biodiesel
ou como ração animal.
Embora não tenham dados
sobre o volume de óleo
usado pela população, o
coordenador do núcleo,
Adriano Corrêa, estima que
recolhendo pelo menos
10% do que é descartado o

desempenho será positivo.
"Nosso objetivo é dar um
fim ambientalmente correto
para esse produto que hoje é

descarregado nos bueiros e

contamina o solo e os rios",
resume. O lançamento da

campanha ocorre durante
a realização do 5° Debate

Regional promovido
pelo Núcleo de Jovens
Empreendedores, no dia 21,
no Centro Empresarial.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04588
1 ° 44.604 250.000,00
2° 79.394 22.000,00
3° 51.957 12.000,00
4° 11.056 11.000,00
5° 03.401 10.320,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1175
10 - 12 - 13 - 15 - 18
20 - �2 - 24 - 27 - 31
42 - 48 - 50 - 74 - 76
85 - 88 - 91 - 92 - 93

MEGASENA
SORTEIO N° 1319

04 - 05 - 16 - 18 - 27 - 51

QUINA
SORTEIO N° 2696
28 - 40 - 62 - 76 - 79
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CINCO DÉCADAS

LINHA
DO TEMPO
E DE ORGULHO
A his.tória da Weg tem cases de sucesso que podem ser

contados anualmente. A cada começar de ano, a empresa
alavancou ainda mais a· própria história, levando o nome

da fábrica a diferentes lugares do mundo e a uma gama
cada vez maior de produtos. Confira a linha do tempo:

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

1972 - Surge o primeiro parque de
reflorestamento

16/9/1961 - Início das operações em

um imóvel alugado, na Rua Getúlio

Vargas. Atualmente, o prédio abriga o

Museu Weg

1973 - A Weg faz a compra de um

novo terreno e inicia a construção do

segundo parque fabril

1964 - A Weg compra um terreno

e inicia a construção do prédio que,
mais tarde, abrigaria a chamada
Fábrica I

1975 - A empresa fabrica o motor de
número um milhão

1980 - Instalação do Centro

Tecnológico

1966 - A empresa realiza a I a

Convenção Nacional de Vendas
1981 - Ocorre a aquisição
da Weg Transformadores, de
Blumenau. Também são criadas a

Weg Acionamentos, Máquinas,
Transformadores e Florestal

1968 - Criação do Centro Weg

1969 - Primeiro exemplar da
publicação Notícias Weg I 982 - Criação do CCQ

1970 - A Weg faz as primeiras
exportações

1983 - É firmada a compra da Weg
Química, em Guaramirim

1971 - As ações da empresa entram

no rol da Bolsa de Valores
1985 - Criação da Weg Automação,
do Grupo Weg e da holding Weg S.A.
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Bradesco
Vida e Previdência AGRADEÇA. MULHER!

CHARGE

/\ cabo de ver uma cena na televi
I1são e fiquei com nojo, com nojo
da pessoa que foi ajudada. Já conto da
cena. Antes preciso dizer que ao ver

a tal cena comentei do meu nojo. Al
guém ao meu lado observou-me que a

pessoa ajudada deve ser simples, sem
instrução, sem traquejo social, essas

tolices que antes de desculpar, ii meu
juízo, agravam a grosseria.

A cena de que falo mostrava uma

mulher dentro de casa, numa das
nossas cidades alagadas, entreabrin
do a porta para receber uma cuca

de alguém que se dispusera a ajudar
pessoas carentes.

PARABÉ 5, WEG

MODERNIDADE
Quinze anos e sozinha na noite? E be

bendo até cair?E os pais? Que tipo de pais?
Omissos, irresponsáveis, meros procriado
res?A garota é "abusada' de modo torpe e

os pais se revoltam? Tinham que ter tido
moral para educar bem e não deixar uma
criança sairà noite. Recado dado?ISSO É QUE É ENERGIA!

A mulher da casa mal abriu a por
ta, pegou a cuca e fechou a porta. Nem
um sorriso, nem um abraço, nem um

muito obrigado e que Deus lhe pague,
nada. Grossa da cabeça aos sapatos.

E se a leitora tentar absolvê-la di
zendo, como já disseram, que a tal
mulher deve ser simples, sem instru

ção e blábláblá, devo dizer que sinto
muito, ela foi, isso sim, muito grossa.

Quando alguém nos ajuda é obri

gação sermos gratos, muito gratos.
Não posso ver a vida de outro jeito,
não consigo. Pessoas que um dia me

ajudaram podem dormir tranquilas,
ser-Ihes-ei fiel pela vida toda.

ELES
Pesquisa em São Paulo, em colégios 7i

nos'; revela que os adolescentes querem ser

(populares" e para isso vale tudo. Estudar

que é bom épara os trouxas, dizem os pate
tas da má criação. Obrigação dejovem é es
tudar, obrigação. Ede tirar boas notas, é cla
ro. Obrigaçãomáxima. O resto é vadiagem.

EDITORIAL

PARABÉNSWEG
As barreirasparaque urna empresa ultrapasse
os primeiros anos de vida são imensas e por
muitas vezes até cruéis no Brasil Ultrapassar
esta fase e se expandir pelo mundo inteiro,
então, é urna conquista para pouquíssimas
rnarcas. Muitas delas nem chegam a sonhar
tão grande. Mas de sonhos, conhecimento
e determinação é que se faz urna receita de
sucesso. E foi com estes ingredientes e outros

tantos rnais que três homens, há exatos

cinquentaanosatrás,deram inícioaoqueviria
se tornar urna gigante internacional Werner
Ricardo Vo� Eggon João da Silva e Geraldo

Werninghaussão os nomes deles, quecom suas

primeiras letrasformam esimbolizamaWeg.
Os números não escondem o voo iniciado no

dia 16 de setembro de 1961, hoje, a empresa
está presente em rnais de 20 países, tem 24
mil funcionários, possui urna garna cada
vez rnaior de produtos e permanece firme

na conquista de novos espaços. Além dos
motores, atualmente, fabrica equipamentos
para a obtenção de energia eólica e pesquisa a
mecânica de veículos elétricos. Porque inouar
nuncaédernais. Hoje,OCorreio doPovopresta
urna homenagem especial a esta empresa, a
seusfundadores ea todos os colaboradoresque
ajudam a contar e engrandecer a história de

Jaraguá do Sul e região. E como esta história
toda se mistura e se faz presente no dia a dia

FALE CONOSCO

Ninguém tem obrigação de bater'
naminha porta de carente ou faminto
e dar-me de comer. Se o fizer, Jesus, te
nho que ser muito agradecido. Já con
tei a várias pessoas dessa cena na tevê
e poucas me deram razão, - Ah, Prates,
tu és mesmo de amargar!

Eu sou de amargar? E amulher gros
sa, recebe uma gentileza e nada? E eu é

que sou de amargar? Bom, dia destes,
uma autoridade da área de segurança
do Estadome disse que são rarissimas as

pessoas que depois de socorridas, salvas
de graves acidentes, voltam para dar um

abraço em que as salvou. Ah, essa gente
merecia o "pior"...

MILAGRE
Te achas feio, feia? Te consideras

pobre? Podes ficar bonito e rico de
uma hora para outra. Sabes como?
Devorando livros, tornando-te atra
ente para os olhos e os ouvidos dos
outros. E rico da melhor riqueza, a
da cabeça. Que tal?Só custa o esforço.

de todos, OCP decidiu incluir essa narração
na edição de hoje. Vocês, leitores, notarão

que a cada página normal do seu diário está
outra ao lado contando fragmentos deste tão
belo cinquentenário. Parabéns, Weg! Que seus

próximos 50, 100, 200 anos continuem sendo

pautados pela visão empreendedora e ao

mesmo tempo responsável O Correio do Povo
tem orgulho de ter contado esta história desde
oprincípio e vaicontinuar teacompanhando.
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CINCO DÉCADAS

1988 - É implantada a Weg
Exportadora

1989 - Décio da Silva assume a

presidência executiva da empresa.
Os três fundadores compõem,
a partir disso, o Conselho de

adminstração

1991 - A Weg inaugura a

primeira filial nos Estados Unidos
e implanta também a Weg
Seguridade Social e o programa de

Qualidade e Produtividade

1992 - A empresa conquista o

ISO 900 I e adquire uma empresa
na Bélgica com o intuito de
atender a Europa

1993 - Os colaboradores
recebem, pela primeira vez, a

distribuição de resultados

1994 - A Weg chega à Ásia
com a inauguração de uma fábrica
em Tóquio, no Japão

1995 - São abertas as fábricas na

Alemanha e na Austrália

1996 - Acontece a I a InterWeg,
uma convenção de filiais e

representantes do exterior

1997 - A Weg cria a filial na

Inglaterra, conquista o Prêmio
Nacional de Qualidade e

promove um concurso de

conservação de energia

1998 - São inauguradas as

filiais da França, Espanha
e Suécia

.2000 - A Weg adquire uma

empresa no México, outra em

Córdoba e mais uma em

Buenos Aires

200 I - A empresa cria as filiais da
Venezuela, Itália e Holanda. Com isso,
forma uma rede global de negócios

2002 - É firmada a compra da
fábrica de Portugal

2003 - Acontece a inauguração do
Museu Weg e das filiais do Chile e

da Colômbia

2004 - A Weg adquire uma

fábrica na China, na índia e em São

Bernardo, no Brasil

2005 - É adquirida a Weg
Amazônia, em Manaus, inaugurada
a filial na China e criada a fábrica
de Cingapura

2006 - A Weg compra uma

fábrica em Tizayuca, no México,
e comemora a fabricação de cem

milhões de motores

2007 - A Weg firma a

aquisição de uma fábrica
em Itajaí, [oaçaba, Gravataí e
Hortolândia, todas no Brasil.
Além disso, cria a filial de
Dubai e entra para Novo
Mercado da Bovespa.
Neste mesmo ano, Décio da Silva
assume a presidência do
Conselho de Administração e

Harry Schmelzer Junior se torna

presidente executivo da Weg

2010 - A Weg assume o

controle acionário da Voltran,
adquire a Zest, da África do Sul,
a Instrutech, de São Paulo, e

a Equisel, de Santa Catarina. É
criada a unidade de Transmissão e

Distribuição. Neste ano, também é

lançado um livro sobre o fundador
Werner Voigt.

2008 - É comprado um

terreno na índia para a construção
da Weg Industries, criada a filial da
Rússia e lançado o

livro do fundador

Eggon da Silva 20 I I - É inaugurada a fábrica da
índia e criada a filial do Peru. Ao

completar 50 anos de fundação,
a Weg também entra no mercado
de energia eólica e passa a fabricar

aerogeradores,

2009 - A Weg constrói uma
fábrica em Huehuetoca, no
México, e ainda inicia as

obras da filial de Linhares

••
•
••
•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Bradesco
Vida e Previdência

Projetos esperam por
análises há seismeses

Burocracia diminuiu, mas
a Corregedoria Geral de
Justiça de SC ainda não
comunicou os cartórios

Uma medida do secretário de Estado do

Planejamento, Filipe Mello, complicou
o procedimento para aprovar os pedidos
de parcelamento do solo urbano em San
ta Catarina. Em consequência, os cartórios
de registros de imóveis ficaram sem poder
liberar os projetos de engenharia desde

março deste ano e os processos estacio
naram. Diante dessa situação, associações
empresariais de Jaraguá do Sul, Guarami
rim e Joinville, Conselho Regional de Cor
.retores de Imóveis, Sindicato da Indús
tria da Construção Civil, Sindicato das

Empresas de Compra, Venda, Locação'
e Administração de Imóveis se manifes
taram por meio de um ofício.

O manifesto das entidades resultou na

correção da medida e o Estado autorizou as

secretarias regionais analisarem os projetos
com abrangência inferior a 1 milhão de me
tros quadrados. Assim, não será necessário

exigir a anuência da Secretaria de Estado do

Planejamento para liberar os pedidos para
desmembrar os loteamentos. Sornenté os

lotes com áreas acima de 1 milhão de me

tros quadrados deverão ser encaminhados

para Florianópolis, para ser feita a análise e

o fornecimento de anuência.
Os meios ficaram menos burocráticos.

Contudo, a Corregedoria Geral de Justiça de
Santa Catarina ainda não comunicou os car

tórios de registros de imóveis oficialmente
sobre a alteração da medida. Segundo o se

cretário da SDR de Jaraguá do Sul, Lia Tironi,
é por isso que os pedidos ainda estão para
dos nos cartórios e nos escritórios de enge
nheiros e arquitetos. "A correção da medida
do Estado vai atender a maior demanda da

região, pois não há por aqui muitos projetos
.

com abrangência maior de 1 milhão de me
tros quadrados", prevê.

O presidente da Associação dos Enge
nheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul e

região, Jorge Luiz Pfitzer, está preocupado
com a paralisação dos trabalhos. "O Estado
estabeleceu normas, mas não ofereceu me

canismos para cumpri-las e implementá
las. Isso não tem lógica", critica.

André Luiz Gonçalves, oficial substituto
do Cartório de Registro de Imóveis de Gua
ramirim, afirma que ainda continua valen
do a determinação de Filipe Mello feita em

março deste. ano. "Devido a esse impasse,
os serviços de pedidos de parcelamento do
solo urbano não têm sido mais encaminha
dos para o cartório do município", conta.

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Parcelamentos de loteamentos acima de 1 milhão de m2 dependem da anuência do Estado

A medida foi precipitada e

não adequada. Mas com o
. ,

novo procedimento, acredito
que os parcelamentos serão

agilizados pela SDR.

DurvaIMarcatto, presidente da Acijs

DurvalMarcatto,
presidente daAssociação
Empresarial de Iaraguá
dó

.

'cf ou
.

·t
"

do posicionamento
do governo. I'A medida
foi precipitada e não

Entenda o caso
De acordo com Luiz Sérgio

de Assis Pereira, coordenador do
Núcleo das Imobiliárias de Gua
ramirim e região, a Corregedoria
Geral de Justiça de Santa Cata
rina recebeu do secretário de
Estado do Planejamento, Ftlipe
Mello, a solicitação para que os

Cartórios de Registros de Imó
veis de Santa Catarina exigissem
a anuência do governo estadual

para os pedidos de parcelamento
do solo urbano. Isso aconteceu

emmarço de 2011. O objetivo era

atender a lei 381 de maio de 2007

que visa averiguar se as ocupa
ções possuem problemas no solo
evitando desastres naturais com

temporais e vendavais.
Entretanto, não houve meios

para que a medida fosse cumpri
da pelos escritórios de engenha
ria e contratantes de projetos.
Assim, ficou inviável liberar os

pedidos e os processos acumu

laram nos cartórios. Diante dessa

situação, entidades se manifes
taram e o Estado alterou a de

terminação inicial, facilitando
o procedimento por meio das
secretarias regionais. Contudo, a
Corregedoria Geral de Justiça de
Santa Catarina ainda não comu

nicou oficialmente os cartórios.
Portanto, os trabalhos continu
am parados depois de seis meses.
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PARA SUAR A CAMISETA

QUE TAL CORRERI
JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

As comemorações pelo cinquen
tenário da Weg incluem diversas

ações. Mas, uma dela-s é especial
para quem adora estar em movimen
to. No próximo dia 25 de setembro,
domingo, a empresa vai incentivar os

jaraguaenses, funcionários ou não, a

exercitar o corpo e a suar a camiseta.
É que, nesta data, acontece uma

corrida rústica organizada pela pró
pria Weg. A largada está marcada

para acontecer na Associação Recrea
tiva da empresa. Às 8h30, os partici
pantes interessados em percorrer dez

quilômetros iniciam o trajeto. Eles se-
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guem 'pela Avenida Waldemar Grubba
até a Rua Adélia Fischer, continuam
na Epitácio Pessoa, chegam ao Par

que Fabril I, passam pelo Museu Weg
e encerram a maratona no mesmo

ponto da partida. Já as pessoas com

menos fôlego podem aderir ao per
curso de cinco quilômetros. Neste, a

área central da cidade ficou de fora.
Mas, se você prefere segurar o passo,
também conta com motivos de sobra

para integrar a campanha da empresa

pelo bem estar. Enquanto alguns cor

rem, outros vão se deslocar pelos me

nos cinco quilômetros caminhando.
Além dessas opções, a corrida

rústica ainda é subdividida em duas

categorias: mulheres e homens. Na

premiação, que ultrapassa os mil re
ais, as modalidades são Geral, Por
tadores de Necessidades Especiais e

Colaboradores. Os melhores coloca
dos também ganham troféus. Outro

presente reservado pela empresa cabe
aos 200 primeiros inscritos na cami
nhada. Todos ganham uma camiseta

estampada com a marca Weg.
Para fazer parte dessa iniciativa,

basta acessar o site www.weg.net/50.
clicar no link Corrida Rústica Weg 50

Anos e preencher os campos cadas
trais. O prazo de inscrição encerra em

23 de setembro, ou seja, dá tempo de

garantir uma das 500 vagas, treinar o

fôlego e, quem sabe, terminar a corri
da rústica com um prêmio no bolso.

SERVIÇO
o que:

Corrida Rústica Weg 50 anos

Quando:
domingo, 25 de setembro

Onde:
saída e chegada na Arweg, Avenida
Prefeito Waldemar Grubba, 2.633

Quanto custa: gratuito
Informações e inscrições:

http://weg50.we-g.net/50/corrida/

EDUARDO MONTECINO

Rod. Guilherme -Jensen, Km 58 .. se 413 - Distrito Industrial .. Massaranduba 1(47) 3379-4000

I, I I
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RS 23 milhões do PAC 2
A Prefeitura de ]araguá e a Caixa
Econômica Federal assinam na próxima
segunda-feira três contratos que somam
mais deR$ 23 milhões. Os recursos serão
liberados através do PAC 2 (Programa
deAceleração do Crescimento) e foram
conquistados depois de um processo que
iniciou no ano passado pela equipe de
projetos, liderada pelo secretário executivo
da Defesa Civil, Antonio da Luz. Foram

Nova's asas
.Além de JairPedri eAnésio
Alexandre, assinaram filiação no
PSOB nanoite de quarta-feira, o
presidente daAssociaçãoMédica
de Iaraguã do Sul, Rogério da Silva,
e o analista de sistema,Wilson

_
Bruch,A presidente da sigla,
IsauraSilveira, diz que ao todo são
mais de 90 novos nomes,muitos
COIn possibilidade de compor a
nominata a vereador. O trabalho de
conquistar novas lideranças está
sendo comandado pelo médico
e ex-deputado federalVicente
Caropreso.Apartir de outubro o
grupo começa a debater amelhor
composição paramajoritária.

muitas idas e vindas de Brasília.
Os contratos abrangem a contratação de
uma empresa que vai elaborar projetos
de contenção de encostas em 19 pontos
do município; porR$ 617mil. Depois, a
execução das obras de contenção, no valor de
R$ 5,3 milhões. E outrosR$16,5milhões que
serão divididos entre obras de pavimentação,
construção de um centro infantil, de um
posto de saúde, de um Centro deReferência

NoTJ
O presidente da Câmara, Jaime Negherbon
(PMDB), vai hoje a Florianópolis, onde
se reúne com o desembargador Gaspar
Rubick, lo vice-presidente do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina. Na pauta,
a solicitação de instalação de um

segundo cartório de registro de imóveis
e de um novo tabelionato de títulos e

documentos em Jaraguá.

Entra e sai
Lorival Dernathê pode pedir desfiliação
do PMDB caso a vereadora Natália Petry
(PSB) realmente assine ficha na sigla.
Além da pressão que sofre por sua boa

relação com a família Konell, Loli teria
que enfrentar uma concorrênciamuito

f' grande dentro do próprio partido nas

eleições de 2012.

Escolas estaduais
Secretário de Desenvolvimento

Regional, Lio Tironi, fica até hoje
em Florianópolis para entregar
mais de dez projetos para reformas
e ampliação de escolas estaduais
da região à Secretaria de Estado
da Educação. A ideia é licitar essas

propostas a partir de segunda-feira.

emAssistência Social, uma quadra
poliesportiva e 256 apartamentos, através
do ProgramaMinha Casa,Minha Vida.A
contrapartida da Prefeitura não somaR$ 3
milhões seforem somados todos os projetos.
A expectativa é que as licitações possam
ser abertas 30 dias depois da validação do
contrato. Ontem no Paço, depois da data
confirmada para assinatura, o clima foi de
comemoração.

Transporte
Ao assumir o governo, a prefeita Cecília Konell
mandou anular amulta imposta por Moacir
Bertoldi, de R$ 300 mil, à empresa Canarinho
por descumprimento do contrato de concessão
do transporte coletivo. Mas, passados três anos
do prazo, o novo terminal de passageiros ainda
não saiu do papel. O Diretório Central dos
Estudantes da Católica protocolou denúncia no
Ministério Público em agosto e espera resposta.

Sequência
Os vereadores que investigaram o

sumiço temporário de um ônibus em
Guaramirim, o que acabou resultando na

descoberta que outros bens haviam sido
enterrados no antigo Parque de Eventos,
entregam hoje um dossiê à Polícia Federal.
Para Diogo Iunckes (PR), há provas
incontestáveis de que houve crime.

Densidade
Quantos votos Dionei alcança
longe do PT? É a pergunta
mais recorrente nas últimas
semanas. Tanto por possíveis
aliados de Dionei nas eleições
de 2012 tanto por quem ficou
no Partido dos Trabalhadores e

virou 'inimigo'.

As contas
o vereador Jean Leutprecht
(PC do B) foi quemmais

gastou commaterial de
expediente, telefone, diárias
e automóvel nomês de
agosto.A conta do comunista
ficou em R$ 2.589.O recorde
de gasto do ano também
pertence a Jean, que no
mês de .maío fez a Câmara
desembolsarR$ 7 mil com os

custos do seu gabinete. No
período, Jean recebeu R$
2.888 só de diárias. As
contas de cada parlamentar

- podem ser acessadas
através do site da Câmara
no link despesa por
gabinete.

Juro Zero
O Programa Juro Zero
foi aprovado ontem pela
Assembleia Legislativa.
De autoria do Executivo, o
programa cria uma linha de
crédito de até R$ 3 mil, isenta
de juros, a empreendedores
populares com faturamento
anual de até R$ 36 mil.

VaganaAL
A participação do PP oficialmente no governo
de Raimundo Colombo, ocupando cargos,
pode representar uma ótima chance para
Dieter Ianssen assumir um mandato mais

longo naAssembleia Legislativa; É que entre
os convidados a assumir uma secretaria deve
estar o deputado Silvio Dreveck.

Leilão
APrefeitura de Guaramirimmarcou

para o dia 29 o leilão do prédio da

EpagrL O lance mínimo é de R$
210 mil. Todo valor arrecadado será
investido no campo do Seleto.

Companhia Brasileira de Alumínio

�'#f.VotorantimMetaiS

A Votorantim Metais - CBA investe no cresc.imento responsével,
A Companhia Brasileira de Alumínio, empresa da Votorantim Metais, é a maior produtora de alumínio do Brasil,
apostando na diversidade de produtos para as áreas de bens de consumo, construção civil, eletricidade,
embalagens, reciclagem e transportes, dentre outras.

Nosso objetivo é crescer com responsabilidade. Investimos em pesquisas e desenvolvemos soluções com foco nas

pessoas e no meio ambiente, gerando um crescimento responsável e com ações de sustentabilidade.
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UM MUSEU INTEIRO PARA
, ,

CONTAR A PROPRIA HISTORIA

BIOGRAFIA

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

Que a história da Weg está
intimamente ligada a de [araguá do
Sul todo mundo já sabe. Afinal, os
50 anos de existência da empresa
tiveram início em um prédio, na
Avenida Getúlio Vargas, 667,
no Centro da cidade. Foi esse o

endereço que abrigou a fábrica
de motores de Werner Voigt,
Eggon João da Silva e Geraldo

Werninghaus durante 1961 e 1964.
Mas, depois a produção cresceu

e exigiu novos espaços. Tanto

que a construção do parque fabril

começou somente três anos após
o início das operações da Weg.
Por isso, aquele primeiro prédio
deixou de fazer parte da rotina da
multinacional por quase quatro
décadas.
O curso dessa história, porém,
mudou em 2001 , quando a empresa
firmou a aquisição do local. A
reforma, entre planejamento
e execução, levou outros 24
meses para ser finalizada. O
resultado, então, foi um presente
à comunidade do Vale do Itapocu.
Aquelas antigas paredes ganharam
800 metros quadrados a mais de
área e, hoje, formam um ambiente
de mil metros quadrados destinados
à história, à curiosidade e à cultura.

. Inaugurado em 16 de setembro de

2003, o Museu Weg tem como foco
a educação, em suma, do público

DIVULGAÇÃO

ENCONTRO COM O PASSADO Museu da Weg mistura a história da empresa com a de Jaraguá do Sul, da ciência e da tecnologia

infantil. Por isso, ele possui uma
motivação dinâmica e interativa. O
intuito é que mexa com todos os

sentidos de quem o visita.
No eixo central do acervo está .

uma verdadeira trilogia do
conhecimento, que une a história
da empresa, a cultura jaraguaense
e as maravilhas oferecidas
pela ciência e pela tecnologia.

Para completar, ainda tem a

movimentação extra levada ao

museu por meio de uma infinidade
de eventos culturais abrigados por
ele anualmente. A lista de atrações
conta com lançamentos de livros,
festivais de cinema e apresentações
musicais. Não é por menos que, em
oito anos- de existência, o local já
recebeu 120 mil visitantes.

Se você ainda não o conheceu,
vale incluí-lo na agenda. Ele fica
de portas abertas das 9h às 1 1 h30
e 1 3h30 às 16h30, de segunda a

sexta-feira. A exceção está nas

quartas-feiras, dias nos quais o

fechamento ocorre somente às 20h.
Nos sábados, as visitações são

liberadas entre as 9h e 1 1 h e, por
fim, nos domingos, das 15h às 17h.

••
••
•
••
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A natureza cria, o homem transforma.

Nós reciclamos.

, ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Em 1827, aos 18 anos, o
francês Louis Braille (que
havia perdido a visão
aos três anos) inventou
o sistema de leitura com
o tato para cegos, que
passou a ser conhecido
como Braille, um alfabeto convencional no qual os
caracteres se distinguem por pontos em alto relevo.

Bradesco
Vida e Previdência

HISPlrÓRIA DAS COISAS

Surgimento do isqueiro
e dos palitos de fósforo

'.

Você sabia que o isqueiro foi inventado antes mesmo

dos palitos de fósforo? O primeiro dispositivo moderno

para gerar fogo foi criado em 1823, pelo químico alemão
IohannWolfgangDõbereiner. O isqueiro era chamadopor
seu criador de "Lamparina de Dõbereiner" O invento era

um jarro de zinco, que reagia com o ácido sulfúrico para
criar gás hidrogênio. Ao abrir a válvula, o jato de hidrogê
nio entrava em combustão. O funcionamento. dos isquei
ros modernos só foi criado em 1903, com a patente do

químico austríaco CarlAuer vonWelsbach, da liga de ele
mentos químicos chamada Ferrocério. Isso possibilitou

- a confecção das pedras de isqueiro, que ajudam a criar a
faísca que acende os fluídos.

Já os palitos de fósforo de fricção, precursores dos

palitos como conhecemos hoje, foram inventados em

1826, pelo inglês JohnWalker. O químico e farmacêu
tico se recusou a patentear sua criação, alegando que a

sensação de ter produzido algo útil para a humanidade
já lhe bastava. O invento só foi possível com a desco
berta de seu compatriota Robert Boyle, que em 1680
descobriu que uma chama se formava quando se esfre

gava fósforo ao enxofre.

�I®RJl
DEKASZUBY
A região de Kaszuby é situada no mar Báltico, no Nordeste da Pomerânia, região
histórica e geográfica situada ao Norte da Polônia. Ela é a janela polonesa para
o mundo. marítimo. Os navegadores da região foram grandes influências
para as danças e os trajes típicos. Ao longo da história, a região recebeu
fortes influências germânicas, porém, os "kassubianos" (nativos da região)
conseguiram preservar sua cultura eslava, idioma e tradições. Os trajes
típicos refletem sua cultura típica: as mulheres geralmente usam saias azuis
com bordados de flores, com um avental branco e plissado por cima. Sobre a

camisa branca, elas usam um colete de veludo. Nos pés, meias brancas grossas
e sapatilhas pretas. Já os homens vestem camisas brancas, com um capote
longo, sem mangas. O chapéu preto é adornado com uma fita vermelha e a calça
bege é coberta por botas pretas de cano longo.

19·1!?

Brasileiro na ONU
No dia 16 de setembro de 1947, o político e

diplomata gaúcho Osvaldo Euclides de Sousa
Aranha foi eleito presidente daAssembleia
Geral da ONU (Organização das Nações
Unidas). Em seumandato, aconteceu a
votação para a partição daPalestina, que
criou o Estado de Israel, fato que lhe rendeu
diversas homenagens de judeus e sionistas.

Perón é deposto
Nessemesmo dia, em 1955, omilitar e presidente
argentino JuanDomingo Perón foi deposto pelas
ForçasArmadas daArgentinaporum golpe
militar.Viúvo, já que Evita havia falecido em 1952,
Perón se exilou no Paraguai e depois na Espanha,
onde se casou com a bailarina Isabelita Perón,

. que sucedeu omarido como primeiramulher na
presidência daArgentina.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Guà.amirim e Schroeder,
ganham verbas nacionais

No dia 16 de setembro de 1987, o jornal O Correio do Povo
anunciava: a destinação de recursos para cidades da região. "O
deputado federal.LuizHenrique da Silveira foi portador dos con
vênios assinados com as Prefeituras Municipais de Schroeder e
Guaramirim, da SecretariaEspecial deAção Comunitária daPre
sidência da República", dizia a publicação. Segundo o jornal, o
município de Schroeder havia sido contemplado com recursos
da Secretaria Especial de Ação Comunitária para a construção
de quadras de esporte rias escolas: Castro Alves, Duas Mamas,
Schroeder III e Miguel Couto. A cidade também receberia ver
bas para a construção do campo doAliançaEsporte Clube e para
equipar a biblioteca da Escola Luiz Delfina. Já Guaramirim ha
via assinado convênio para a construção de cinco quadras nas

comunidades de Brüderthal, Caixa D 'Água, Corticeira, Poço
Grande e Barro Branco, recebendo o valor de 650mil cruzados, a
moeda vigente no Brasil desde 1986 até 1989. ASecret�ia Espe
cial deAção Comunitária foi criada no início da Nova República
(período posterior à ditaduramilitar), durante o governo de José
Sarney. A secretaria era diretamente vinculada ao gabinete do
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EMPREGO

VAGAS ABERTAS EM
QUASE TODOS -OS SETORES

1

I
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� É difícil, ou quase impossível,

� morar na região de jaraguá
rJ do Sul e não conhecer, pelo
� menos, algumas pessoas quet

m� trabalhem na Weg. Isso, claro,�
11 se você mesmo não for um�
� dos quase 24 mil funcionários
�
� espalhados pelas mais de

� 30 unidades mantidas pela
li empresa mundo afora.

� Apesar dessa soma, já

� gigantesca, as fábricas ainda
� precisam de mais colaboradores
� para acompanhar o crescimento!
� da marca. Por isso, sempre há
�,
� centenas de vagas de emprego
I,

abertas no setor de recursos

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

PARA ANOTAR

Número de vagas abertas:
350 (no início de setembro)

Operacionais: 3 I O

Administrativas,
engenharia e técnicas: I 5

Estágios: 25
Como se inscrever: setor de

Recrutamento, nos fundos
da DG, ou no Museu Weg,

no Centro

Benefícios: participação de

lucros, plano de saúde e

odontológico, previdência
privada e refeitório

I�
I'

humanos. No início do mês,
por exemplo, elas chegavam a

350 somente nas unidades de

jaraguá do Sul e Guaramirim.
Dessas, 3 10 eram operacionais,
15 administrativas, de
engenharia ou técnicas, e 25
admitiam estagiários.
Conforme Paulo Cesar

Bortolotti, chefe de
Recrutamento e Seleção, a
multinacional possui ótimas
oportunidades de emprego
para quem tem interesse,
disposição e está preparado
para enfrentar o mercado de
trabalho. "Além disso, a Weg é
uma empresa com excelentes

oportunidades de crescimento

profissional e pessoal",
complementa.
Aos candidatos, vale lembrar

que os requisitos básicos para
concorrer a uma vaga são

apenas dois. É preciso ter I 8

anos de idade completos e

também apresentar o diploma
de conclusão do Ensino
Médio. Em algumas funções,
entretanto, basta comprovar

que cursou até o quarto ano

do Ensino Fundamental.
Em contrapartida, são
inúmeros os benefícios após a

contratação. Os funcionários
contam com participação nos

lucros da empresa, planos
de saúde e odontológico,
previdência privada e refeitório

dentro da própria fábrica.
Para tentar uma colocação, os
interessados devem procurar
o setor de Recrutamento, que
fica nos fundos da Direção
Geral, na chamada Weg II.
Outra alternativa é se cadastrar
no Museu Weg, instalado na

Avenida Getúlio Vargas, 667,
no Centro de [araguá do Sul.

EVOLUÇÃO
Nos últimos anos, a Weg cresceu e, com

isso, o número de colaboradores também.
Confira a evolução:

2001- 19.956 funcionários
2008 - 2 1.811 funcionários
2009 - 19.535 funcionários
20 I O - 22.232 funcionários
20 I I - 23.800 funcionários

EDUARDO MONTECINO

MERCADO DE TRABALHO

Empresa tem cerca 24 mil funcionários espalhados pelo mundo. Em Jaraguá do Sul,
atualmente, são cerca de 300 vagas abertas aguardando candidatos para preenchê-las

Os verdadeiros valores

permanecem por toda a vlda.
Parabéns, WEG, pelos seus 50 anos.

Temos orgulho em fazer parte dessa história.' REZLER
ISO 9001 :2008
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NO RIO
DA LUZ

SaJãoBarg
promove,

hoje,mais
mnaeclição

da já
conhecida
Noite das

Sopas e
Cremes

oCORREIO 00 POVO
t

,.,

NOITE ALEMA
Em Guaramirim, a Associação
Atiradores Diana também fica
movimentada neste fim de semana

.

dedicado às tradições. No sábado,
ocorre a Noite Alemã. Ela reserva aos

participantes competições de tiro,
a partir das 19h. Às 21h, acontece a

coroação da rainha e o início do baile
'animado pelo MusicalWorin. Mais
tarde, as majestades são premiadas. Ao
longo da festa, o público pode degustar
aperitivos da culinária alemã. Os

ingressos custam R$ 15 e são vendidos
no Posto 28, Papelaria Denios, Riboldi
Tintas, Point Lanches, LCVidros,
Despachante Guenther, Posto Maiochi,
Super Treis Supermercado, Guará
Material de Construção, Guará Sat e
naAssociação dos Clubes de Tiro, em
Jaraguá do Sul. Informações: (47) 3373-
0073 e 3373-1659.

FESTA DE REI
Ainda no sábado, aAssociação Desportiva
e RecreativaAmizade, em Iaraguá do
Sul, promove festa de rei seguida de
baile. Os sócios de concentram no local
às 14h e, depois, fazem a tradicional
marcha em busca da majestade. Dessa
vez, o rei é Marilson Rueckert. O baile,
que começa às 23h, será embalado
pela banda Society, de Blumenau. Os
acessos antecipados são vendidos a

R$ 12 no Posto Mime, da Rua Epitácio
Pessoa, e na lanchonete Skini House.
Informações: (47) 3371-3257 ou pelo
e-mail sociedadeamizade@yahoo.com.br.

DIVULGAÇÃO

SEXTA.FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2011

EVENTOS

Fim de semana
com tradição e
muita animação
De baile afesta de rei e rainha, as alternativas
à diversão são várias namicrorregião
JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

tradição vai ditar o fim de se

mana na microrregião. Aos
amantes das confraterniza

ções com essência alemã, os
próximos dias são de puro
ivertimento, com festas de

rei e rainha, bailes e momentos preen
chidos pelas delícias da culinária.

Para começar a sequência de even

tos, hoje, acontece a Noite das Sopas e

Cremes, na Sociedade Recreativa e Cul-

tural Rio da Luz. É a 33a edição da inicia
tiva gastronômica promovida pelo Salão

Barg, que servirá aos visitantes pratos a

base de diferentes ingredientes, com

pondo um cardápio completo de delícias

salgadas. A finalização fica por conta da

comercialização de cucas. O jantar inicia
às 19h30 e custa R$ 13.

A sociedade fica na Rua Eurico Duwe,
.no Rio da Luz I. Para outras informações,
entre em contato pelo telefone (47) 3370-
9795. Os acessos também são vendidos na

Associação dos Clubes de Tiro, instalada
no Parque de Eventos de Iaraguá do Sul.

WWW.9;llrnZ•.combr

tr47/3SJ'f-4T47

Qualidade

gumZ@gumz..com.br
Desde 1978

BAILES DE RAINHA
Duas festas de rainha também estão

agendadas para amanhã. Uma acontece
na SociedadeRecreativa 25 de Julho, em
Jaraguá do Sul, e a outra na Sociedade
Esportiva Bandeirantes, em Schroeder. Na

primeira, as festividades começam às 14h30
e o baile com a banda Safira às 22h30. Já na
segunda, a concentração dos sócios inicia
às 12h. Os ingressos custamR$10.

REI E RAINHAEM FESTA
Na Sociedade RecreativaVitória, no Rio
da Luz, a festa tem, ao mesmo tempo, rei
e rainha. A largada estámarcada para as

18h e a animação fica por conta da banda
Som Seven, de Blumenau. Informações:
(47) 3055-8896 e 3055-8164.

#,c r. «.,11.' «., II)$ f7
'fI'«.,111".,,,,,«., í«.eí«.,1 e..

•",,«., Itl7'fO,í«., tlellee«'.I'«".

�KAIZEN,
r........ INSTITUTE

Para escrever uma história de sucesso como a da WEG é preciso
ter muita dedicação e perseverança. São 50 anos seguindo princípios

importantes, como propósito, pragmatismo e simplicidade.
O Kaizen Institute Brasil tem muito orgulho de ser parceiro da WEG e poder

ajudá-Ia a construir o conceito de melhoria contínua todos os dias.

, "ti'

br.kaizen.com
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EMPRESA PREMIADA

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

Em 50 anos de história, a Weg deixou de ser

apenas uma empresa local para se tornar uma
multinacional de respeito. Nesse processo, duas
palavras foram transformadas em parceiras quase

inseparáveis: crescimento e reconhecimento.
Por isso, os prêmios e lembretes concedidos à

fábrica jaraguaense já se aproximam à idade dela.
Eles vão desde considerações de destaque até
inclusões nas listas de melhores companhias
da América Latina. Abaixo, a relação de todas
as premiações conquistadas durante as cinco

.

décadas de existência da empresa.

• A Empresa do Ano - Melhores e

Maiores Revista EXAME
• Prêmio Petrobrás de Qualidade
• Prêmio Nacional da Qualidade -

Fundação PNQ
• Prêmio Qualidade - Eletricidade
Moderna
• Prêmio Imagem Empresarial Gazeta
Mercantil
• Empresa do Século - Editora

,

Empreendedor
• Mais admirada - setor mecânico,
Revista Carta Capital
• Guia Exame "As 100 melhores

Empresas para Você Trabalhar"
• Destaque Cia. Abertas - Melhor

Desempenho
• Prêmio FGV de Excelência
Empresarial
• Destaque do Setor - ABTCP
• B2B Prêmio Padrão de Qualidade
em 2004

.

• As Melhores da Dinheiro - Revista
Istoé Dinheiro
• As 100 melhores para se trabalhar

DIVULGAÇÃO

na América Latina - Revista
AmericaEconomia
• Prêmio SESI Qualidade no

Trabalho Categoria Grande

Empresa WEG Indústrias S/A
• As melhores na Gestão de Pessoas
- Valor Carreira
• 1 a no Ranking AE/Economática de

Companhias Abertas
• Grandes líderes 500 maiores do Sul
- Revista Amanhã
• Prêmio Excelência Empresarial -

Fundação Getúlio Vargas
• 25 Melhores Empregadores da
América Latina - Hewit Associates e

AmericaEconomia
• 100 Mais Ligadas - Revista Info Exame
• 300 Maiores Exportadoras do sul -

Expressão
• Empresa Modelo de

Responsabilidade Social - Guia Exame
de Boa Cidadania'Corporativa
• Prêmio Top Five - Revista Nei
• As Melhores na Gestão de Pessoas
- Valor Carreira

• As 300 maiores Empresas do Sul
Revista Expressão
• Prêmio TOP 10 - Revista lurniêre
• Grandes Líderes 500 Maiores do Sul
- Revista Amanhã
• Prêmio 200 Melhores Empresas do
Ano - Forbes Platinum List
• As 100 Empresas mais

Competitivas da América Latina -

Revista América Economia
• Prêmio Mérito Tecnológico - ANPEI
• 100 Empresas mais Competitivas
da América Latina - Revista América
Economia
• BCG 100 New Global Challengers -

Boston Consulting Group
• Empresa de Valor - Anuário Valor
1000
• Prêmio Financial Officer 2007
• As melhores da Dinheiro - Isto É
Dinheiro
• Grandes e Líderes - Revista Amanhã
• Prêmio SESI de qualidade no

Trabalho
• lo Lugar no Ranking AE Empresas

Agência Estado
• Prêmio Paint & Pintura - Melhor
Fabricante de Tintas do País
• Prêmio as Melhores Companhias
para os Acionistas - Revista Capital
Aberto
• As Mais Respeitadas do Sul -

Revista Expressão
• 100+ Inovadoras no uso de TI
revista InformationWeek Brasil
• Top Companies for Leaders I As
Melhores em Liderança - Hewitt,
Fortune e Época Negócios
• Troféu Melhor Amigo do Esporte de
Santa Catarina Ministério do Esporte
• Empresa Destaque em

responsabilidade social, preservação
ambiental e incentivo à cultura - Top
of Mind Jornal A Notícia
• Certificado de Excelência em Gestão
Sustentável - Fórum de Gestão
Sustentável Editora Expressão
• Prêmio Empresas mais inovadoras
do Brasil 2010 - Revista Época
Negócios

•
•
••
••
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Bradesco
Vida e Previdência

Preencha um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

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

Taxista ·daltônico?
Chegando de viagem, um senhormuito elegante entra em um táxi no

aeroporto e pede ao motorísta para levá-lo até em casa. No caminho, ele vê
uma senhora com um vestido bem decotado, entrando em uma boate. O
homem começa a reparar namulher e a reconhece.
Então, ele pede ao taxista que retorne à porta da boate e tira do bolso ummaço
de notas de R$lOO e diz:
�Àqui estão R$ 2 mil. São seus se você tirar de dentro desse "Clube das
Mulheres" aquela mulher vestida de vermelho que acaba de entrar. Mas vá
tirando e puxando-a com força, não tenha pena, porque aquela desgraçada é
minha esposa.

..... .
"

O taxista, que andava descapitalizado, aceita e entra na boate. Cinco minutos
, depois ele sai, arrastando umamulher pelos cabelos:
O senhor no táxi vê a cena e percebe, horrorizado, que amulher está vestida de
verde e sai correndo para alertar o taxista do erro:
- Pare! Esta não é aminha mulher! O vestido dela é verde! O senhor é daltônico?
O taxista retruca:
- Fique tranquilo, esta é aminha. Já volto lá para pegar a sua!

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Partido Popular Socialista / O grupo de rock paulista de

"Sonítera Ilha"
2. Que recebe salário em troca de prestação de serviço
3. Pleno / Unidade de medida correspondente à energia ne

cessária para elevar a temperatura de uma libra de água
de um grau Fahrenheit

4. O tradicional saiote dos escoceses / O delicioso fruto da
Pyrus communi:

5. O arquiteto e urbanista Oscar
6. Símbolo de cotangente / (Quím.) O einstêinio / A última

letra do nosso alíabeto
7. Arrebatamento íntimo
8. Consultoria Geral da República / Sigla do estado da re

gião Norte com o pico da Neblina / As iniciais do per
cussionista Vasconcelos

9. Prato típico da região suíça de Valais, originalmente pre
parado com certo queijo cortado em dois, do qual se
rala a parte mais mole para comê-Ia ao fogo e à medida
que funde

10. Saída impetuosa de líquido / (Bíblia) Jerusalém ou a j o
colina em que foi construída

11. Favor que se presta a alguém I Movimento dos Sem-
11Terra

12. O mítico barqueiro dos rios infernais, segundo a mito-
12logia grega

13. Abreviatura (em português) do Kuait / Prometer formal-
mente, !:J

VERTICAIS
1. (Ingl.) A extensão de gelos flutuantes que constituem a

banquisa polar / Conselho Regional de Contabilidade / O
ator norte-americano Nicholson, de "Melhor é Impossí
vel", ganhador de dois Oscars, em 1976 e 1984

2. Campina, planície / Um famoso bairro da cidade do Rio
de Janeiro

3. Obras escritas de qualidade inferior, sem nenhum mérito
4. Portão, em inglês / Rio e cidade do estado do Maranhão
5. Igual/Corpo que é bom condutor de calor e eletricidade

/ Associação Nacional de Jornais
6. Uma das três divisões da personalidade humana propos

tas por Freud / Condolências / Um pouco de .. , tudo
7. O ator norte-americano Maguire, de "O Homem-Aranha"

/ (In91.) Dispositivo que sinaliza o final de um período
preestabelecido de tempo

8. O número que, em algarismos romanos, se escreve
CCC

9. Quarteirão, em inglês / Soprar.
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TODOS OS MESES NAS BANCAS

-

PREVIS

Chuva é mal
distribuída
Entre hoje e domingo,
Santa Catarina deve ter dias
nublados. A condição é de
chuvamal distribuída por
causa da influência de uma
área alongada de baixa pressão.
No domingo, uma frente fria
também chega ao Estado.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 13°C
MÁX: 200C

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 22°C

DOMINGO
MíN: 13°C
MÁX: 23°C

SEGUNDA
MíN: 13°C
MÁX: 24°C

Ensolarado Instável li """ 1/111

'IiIIIJ§1iiIIIJ
1/111

Wl!líP'qJi�ti'lilill!. !1I..''IlgM�'IUP. "I' f:. l,rw1f 1lJi:>C,
. ,. iJIII, ,Ii;,�i� ,ií:'t iIIll)HlPII , ,JIIIIn 11111,':'':\ . , • 'I r., '. w , ,.!ll" 1Jlncillfil.,,,.t
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Conforme o Ciram, órgão que
monitora as condições climáticas em
Santa Catarina, os acumulados de
chuva do fim de semana não devem
sermuito significativos, ficando entre
dez e 35milímetros. Pelo menos, essa é
a previsão inicial. Por causa dela, ainda
não existem alertas.

Parcialmente
Nublado

'#fi; ;ffflijl�lh
Nublado Trovoada

RJO DO SUL
T •
110 190 FLORIANÓPOLIS

.;y ..
150230

SÃO JOAQUIM
T ...
40 1-70

VITOR
MEIRELES

A sexta-feira começa
ensolarada em Vitor
Meireles. À tarde e à

noite, ocorrem pancadas
de chuva. As temperaturas,

ficam entre os 10°C
e os 17°C.

IMBITUBA

'\

'. CRESCENTE- 4/9

CHEIA 12/9

• MI�GUANTE 20/9

• NOVA

9

,I
i

27/9

Na próxima semema, a chuva tende a

ser frequente no Estado, alternando
com dois ou três dias de tempo mais
firme e com sol. Os acumulados
devem variar entre 20 e 50milímetros.
Já a temperatura continua mais baixa
no período noturno e mais elevada
durante o dia.
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PELOMUNDO

Ela começou logo ali, no Centro
de [araguá do Sul. Mas, em exatos

50 anos, a Weg se espalhou
mundo afora. Tanto que, hoje,
existem unidades da empresa,
literalmente, do outro lado do

globo. A logo da multinacional
é vista em países distantes
do Brasil como Japão, Índia,
Emirados Árabes Unidos, China e

Cingapura. Mas, também existem
filiais mais próximas, como na

Argentina, Chile e México. Isso
sem contar as fábricas instaladas
em diferentes estados brasileiros.
Além das já existentes em Santa

Catarina, a marca está presente
em cidades do Rio Grande do Sul e
São Paulo.
Para conhecer uma a uma as

unidades da Weg, confira a seguir
a imensa lista de endereços da

jaraguaense.

ALEMANHA

ÁFRICA DO SUL

Integrada ao Grupo Weg em 20 I O, a

Zest, companhia com sede em Joanes
burgo, na África do Sul, é formada pela
distribuidora líder em motores elétri
cos naquele mercado. Também tem na

composição companhias especializa
das na montagem de painéis elétricos
industriais, na integração de produtos
para a montagem de grupos geradores
e na prestação de serviços de comis
sionamento elétrico.

ARGENTINA
A multinacional possui quatro unida
des na Argentina. A principal, em San

Francisco, é responsável pela produ
ção de painéis elétricos. A Weg tam

bém possui uma filial em Córdoba,
que fabrica motores comerciais, uma
em Buenos Aires, de produção de tin
tas em pó, e um escritório de vendas
também na capital do país. Somadas
as quatro unidades, são empregadas
mais de 250 pessoas no país.

AUSTRÁLIA

A unidade de negócios de Vitória, na
Austrália, faz parte do Grupo Weg
desde setembro de 1995. Atualmen
te, ela conta com mais de 65 colabo
radores e trabalha comercializando,
distribuindo e prestando assistência
técnica dos produtos da marca no

mercado australiano.

CHILE

Integrante do Grupo Weg desde
2003, a unidade de negócios de

Santiago, no Chile, conta com apro
ximadamente 50 colaboradores. A
filial atua na comercialização, distri
buição e assistência técnica de pro
dutos para o mercado chileno.

CHINA FOTOS DIVULGAÇÃO

A unidade de Nantong, na China,
tem grande importância na história
da Weg, já que foi a primeira fábri
ca do Grupo no continente asiático,
inaugurada em março de 2005. Ela já
possui 620 .colaboradores e trabalha
na produção de motores elétricos de
alta e baixa tensão.

Parte do Grupo Weg desde 1995,
a unidade de negócios de Kerpen,
na Alemanha, conta com mais de
75 colaboradores e trabalha na co

mercialização, na distribuição e na

assistência técnica dos produtos da
marca no mercado alemão.

CINGAPURA
A unidade de negocias em Cinga
pura foi inaugura no final de 2005 e

conta com apenas dez funcionários,

>

mas atende uma grande região que

engloba, além de Cingapura, Taiwan,
Coréia do Sul e o. sudeste da Ásia.

COLÔMBIA
,'mm

Parte da Weg desde 2003, a unidade
de negócios de Bogotá, na Colômbia,
tem dez funcionários. Eles comercia
lizam produtos e prestam assistên
cia técnica no mercado colombiano.

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Inaugurada em 2008, a unidade do
Oriente Médio, localizada em Du

bai, Emirados Árabes Unidos, tra

balha com a comercialização, a dis

tribuição e a assistência técnica de

produtos e sistemas para países do
Oriente Médio e do norte da África.
Atualmente, a unidade pOSSUI 13

colaboradores.

ESPANHA
Pertencente ao Grupo desde 1998, a

Weg Ibéria, unidade de Madri, na Es

panha, conta com 26 colaboradores,
que atendem todo o mercado espa
nhol comercializando, distribuindo
e pres.tando assistência técnica dos

produtos da marca.

Produtos lê' Equiparnentos
de Hi,giene e' Limpeza
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Vida e Previdência
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Lingerie ideal
ADilady é uma conhecida marca nacional de lingerie. A

novidade é que ela desenvolveu modelos levando em conta

pesquisas e estudos sobre o universo feminino, a diferença entre

biótipos e as necessidades da mulher em diferentes fases da vida.
Então, nasceu uma coleção para "mulheres reais", com lingeries
elaboradas e estudadas previamente. O resultado? Coleções com
nomes como Zero Barriga, Sabores do Brasil e Noblesse. Gostei,
espero encontrar por aqui.

transports & heavylift

www.megatranz.com
TeJ.: (11 ) 2480 SOOO

•

Iverso
universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Lembranças
A semana que passou após o marco dos dez anos do atentado
aoWorld Trade Center foi bastante polêmica nas redes sociais.
Uma galera relembrando a tragédia comovida e solidária e outra

galera recordando outras tragédias esquecidas. Houve quem
se lembrasse do povo chileno e o golpe de 1973, houve quem
quisesse solidariedade com as vítimas afegãs e iraquianas e

houve ainda quem falasse em lembrar nossas próprias tragédias,
como a falta de segurança, a precariedade na saúde, a violência
nas grandes metrópoles e as tragédias naturais. Pontos de vista
variados e todos com alguma razão ...

Fotos de papel.
Não adianta toda a

modernidade e tecnologia,
não há nadamelhor do
que pegar um álbum na

mão e folheá-lo, podendo
passear os dedos pela
imagem. Damesma
forma que os livros e

jornais podem ser lidos
na internet, as fotografias
podem ser arquivadas
na rede, sem perigo de se

perderem.�as,mesmo
que isso se acabe um dia,
fotos guardadinhas em
álbuns ... é flash!

,

E ATREVA
Jogar lixo nas ruas. É
clichê, mas não importa
quanto se fale, ainda tem
gente (muita gente) que
faz isso. Pela janela do
carro, enquanto caminha,
enquanto espera o ônibus,
quando sai do banco...
Não é por nada não, mas
minha bolsa é esvaziada
todo fim de semana. É
papelada que não acaba
mais, desde papelzinho
de Trident até extrato
bancário. Tudo fica lá, para
não ficar nas ruas. Lixo
que não vai pro lixo é treva!

TRICOTANDO
• Às vezes a gente pensa
emmudar. Mudar de
emprego, de casa, de cidade,
de companheiro, de atitude,
enfim... Não basta só pensar
e achar que deve mudar. As

mudanças' devem acontecer

quando temos certeza. E isso a

gente sente na alma... ,

• Amanhã é o Dia da

Compreensão Mundial.
Vamos tentar entender aquela
amiga sem noção, aquele
bofe que prometeu ligar e não
ligou, aquele chefe que jurou

. um aumento que nunca veio,
ou marido que esqueceu o

aniversário de casamento ...
(Nem tanto, né?)

• i(

...0 nosso amor não vai
olhar para trás, desencantar,
nem ser tema de livro. A vida
inteira eu quis um verso

simples pra transformar o
que eu digo. Rimas fáceis,
calafrios. Fura o dedo, faz
um pacto comigo ....

"

(Cazuza
emMais Feliz)

__ E! :

50 anos de uma história de sucesso.

Parabéns aos acionistas, dirigentes e

colaboradores do grupo WEG,
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PELOMUNDO

FRANÇA

No rol da Weg desde setembro de

1998, a unidade de negócios está lo
calizada em lsêre, próxima à cidade
de Lyon, na França, e tem 26 funcio

nários, que trabalham na comerciali

zação, na distribuição e na prestação
de assistência técnica dos produtos
Weg para o mercado francês.

ÍNDIA

Inaugurada em fevereiro de 20 I I, a

unidade da índia está localizada em

Hosur, no estado de Tamil Nadu, a

40 km de Bangalore. Ela fabrica mo

tores e geradores síncronos e assín
cronos de média e alta tensão, para
os mercados da Ásia, África, Oriente
Médio e Oceania. Atualmente, conta
com 320 colaboradores.

INGLATERRA

Batizada . de Weg Electric Motors

(UK) Ltda, a unidade de negócios
em Redditch, na Inglaterra, foi inau
gurada em junho de 1997. Hoje, ela

.

tem 45 colaboradores e trabalha
na comercialização, distribuição e

prestação de assistência técnica dos

É
AOS

R (IS UI A

O OS E CON I
NE GIA PA A HEGA

UA E INVENTANDO.

produtos para o mercado do Reino

Unido e região.

ITÁLIA

Integrada à Weg em maio de 200 I,
a unidade de negócios de Milão, na

Itália, comercializa, distribui e presta
assistência técnica a todo o mercado
italiano. Ela possui I I funcionários.

MÉXICO

A Weg possui três unidades fabris

no México, são elas: a México S.A.,
localizada em Huehuetoca, a Trans

formadores México, também loca
lizada em Huehuetoca e a Voltran

S.A., instalada em Tyzayuca. Con

tando as três unidades, a empresa

possui mais de 1.220 colaboradores

no país.

PERU

Integrante da marca desde abril de
20 I I, a unidade de negócios de

Lima, no Peru, está situada em uma

região com excelente potencial co
merciaI.

A unidade fabril da cidade de Maia,
em Portugal, faz parte do Grupo des
de 2002 e foi a primeira fábrica da

Weg no velho continente. Produto

ra de motores especiais acima de 50

cv, a unidade conta atualmente com

mais de 260 colaboradores.

RÚSSIA
Fundada no ano de 2008, a unidade

de negócios na Rússia está estrategi
camente localizada na cidade de São

Petersburgo e conta com uma equi
pe formada por nove pessoas.

SUÉCIA
O escritório de negócios Weg Scan

dinavia AB, em Kungsbacka, na Sué

cia, tem 24 funcionários. Ela comer

cializa, distribui e presta assistência

técnica no mercado nórdico da Euro

pa, que inclui Suécia, Finlândia, No

ruega e Dinamarca .

. VENEZUELA

A multinacional está presente na

Venezuela desde 200 I, quando
inaugurou uma unidade de negócios
em Valência. A empresa possui so
mente nove colaboradores, que co

mercializam, distribuem e prestam
assistência técnica a todo o mercado

venezuelano.

JAPÃO
Desde 1994, a Weg possui uma

unidade de negócios no Japão, lo
calizada na cidade de Yokohama.

Atualmente, a unidade conta com

A White Martins bate palmas para a WEG.

A White Martins tem muito orgulho de suas parcerias. No caso da WEG, esse sentimento ganha destaque pela

capacidade que a empresa sempre demonstrou ao se reinventar e apresentar soluções inovadoras em energia. O

nosso r�lacionamento profissional, construído em muitos anos de confiança e fidelidade, se estreita a cada novo

desafio e nos deixa a certeza de que permanecerá vivo pormuitotempo.

AWhiteMartins parabenizaaWEG edesejaque seus próximos 50anossejam construídoscomomesmo sucessor

•

uma equipe de vendas local, comer
cializando, distribuindo e prestando
assistência técnica dos produtos as

sinados pela empresa no mercado

japonês.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Integrante do Grupo Weg desde

.
1992, a filial de Nivelles, na Bélgica,
foi a primeira extensão da empresa
na Europa. Atualmente, ela possui
também um escritório de vendas nos

Países Baixos, conta com 30 colabo
radores e trabalha na comercializa

ção, na distribuição e na assistência

técnica dos produtos para o mercado

belga e neerlandês.

ESTADOS UNIDOS

Batizada de Weg Electric Corpo U.S.,
e apelidada de Wec, a unidade de

negócios de Duluth, nos Estados

Unidos, faz parte do conglomerado
jaraguaense desde 1991. Hoje, ela
contabiliza 225 colaboradores. O

foco da unidade é a comercializa

ção, a distribuição e a prestação de
assistência técnica dos produtos da

empresa para todo o mercado ame

ricano.

/fiffilfAWHITEMARTINS
'UXAI.IIIC
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$copitol

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

Outubro Rosa Dica de hoje
Almoçar no RestauranteTípico
da Malwee. Nada melhor que
unir a natureza comuma ótima

gastronomia.

1llfulheres antenadas, bonitas, forma
lV1doras de opinião e conscientes da im

portância do engajamento edamobilização
assinam embaixo das ações que visam o en

volvimento e o esclarecimento da população
sobre o câncer de mama.A cirurgiã plástica
AnaPaulaPassini, colunista daRevistaNos
sa e referência em reconstrução de mama, é
uma delas que veste a camisa e apoia esta

importante campanha. O Outubro Rosa é
lembrado em todo o pais, através da ilumi
nação com a cor rosa em pontos turísticos.
Em Iaraguâ, emcabeçado pela RedeFemini
na de Combateao Câncer, a referência será a
iluniação doMorro daAntena.

• Confira no site unoui
moagoncalves.com.br as
fotos das melhores baladas
da região.
• No próximo dia 24 de
setembro, com a presença
da Capitão Caverna, rola
no Espaço do Oca a Peiioca.
Uma feijoada esperta
preparada pelo chefe
IulmirRozza.
• Dia 23 de setembro, o
Lions Clube de Iaraguâ do
Sul promove no Baependi a
25aNoiteAlemã.

• Adilson Freiberger
estreia idade nova amanhã.

.• Hoje, a empresaWeg
comemora em grande
estilo 50mias de fundação.
Parabéns!

• Meu twitter: @
colunadomoa

• No próximo sábado, o
sim deDagomarMuller e
Luciana Olos.

• Com essa, fui!

Leitor liel
o leitor fiel de hoje é o boa gente Junior
Leffer. Ele também confere a coluna todos .

os dias.ValeuMesmo!

SUSH. Kerlon Barbi e Sergio Peron
nomovimentado .(antan

Baile do Contabilista
Hoje à noite, a partir das 22 horas, o

Sindicont, Sindicato dos Contabilitas de

Jaraguá do Sul, promove no aristocrático
Atlético Baependi, o 5° Baile do Contador.
A animação ficará por conta da banda In

. Natura. No início do baile haverá o sorteio
de uma viagem paraMaceió.Vai perder?

Paula Fernandes
A bela cantora sertaneja Paula
Fernandes, que estará dia 28 de
setembro, em Jaraguá do Sul, será capa
da Revista NossaWeekend, na próxima
semana, dia 23. Muito bom!

Caraguá Auto Elite COQUETEL Caroline Linert no

A escolha perfeita coquetel da loja Dica Modas

·rernlinais Portuários 'e LO'f.Jística
.__-----------------' .." ..-

desde 1864

A Rocha tem. orgulho de fazer parte da história
de uma das maiores fabricantes de equipamentos

elétricos do ·mundo. \

Parabéns WEG pelos 50 anos de sucesso!

•
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A unidade de Gravataí atende o

mercado mundial de transmissão e

distribuição de energia, produzindo
transformadores. Atualmente, con

ta com mais de 300 colaboradores,
divididos entre as variadas funções
que englobam a cadeia produtiva.

BRASIL - HORTOLÂNDIA/SP

A unidade fabril de Hortolândia foi
fundada em 1961 com o nome de
Trafo e se integrou ao Grupo Weg no

I ano de 2007. Atualmente, a unida

de conta com cerca de 160 colabo

radores, abastecendo o mercado de
transmissão e distribuição de ener

gia com transformadores, chaves
seccionadoras e disjuntares.

Dentro do Grupo Weg desde 2007,
a unidade fabril de Itajaí trabalha na

produção de três grandes linhas: tre
mação, transmissão e distribuição e

automação. Hoje, ela conta com 520

colaboradores.

A unidade fabril de [oaçaba foi fun

dada em 1950 e integrou o Grupo
Weg em 2007. Ela conta com 270

funcionários e produz turbinas para

pequenas centrais hidrelétricas bra
sileiras e latino-americanas.

Parte da Weg desde 2005, a unidade
Manaus tem cerca de 440 colabo

radores, e distribuindo motores co

merciais para todo o Brasil.

BRASIL - MAUÁ/SP
Na companhia desde maio de 20 I I,
a unidade de Mauá possui 25 cola

boradores trabalhando na produção
e na distribuição de tintas para a re

gião sudeste do Brasil.

BRASIL - SÃO BERNARDO DO

eAMPO/SP

A unidade fabril de São Bernardo
do Campo faz parte do grupo desde
dezembro de 2004, quando se ins

talou em uma fábrica que pertenceu

Rua Sarmento Leite, 2041 Caxias do Sul/RS I (54) 3290.8�OO
vendas@manzato.com.br I www.manzato.com.br

à Toshiba. Hoje, conta com mais de

400 colaboradores e produz motores
elétricos de alta tensão e geradores,
atendendo tanto o mercado nacio

nal, quanto o internacional.

BRASIL - SÃO iostzsc

A unidade fabril de São José, batiza
da de EquisulGPL, está na Weg desde
20 I O, atuando no segmento de-con
dicionamento de energia elétrica. Ela.
tem 60 funcionários e produz nobre

aks, retificadores, inversores: conver
sores, fontes e estabilizadores.

BRASIL - SÃO PAULO/SP
Fundada em 1986, a Banweg é um

escritório comercial com 160 cola
boradores. A unidade atende o mer

cado nacional de subestações e o

segmento de automação e motores

elétricos na região sudeste do país.
Em 20 I O, a Instrutech, fabricante

paulista de sensores eletrônicos para

automação industrial, comercial e

de proteção humana, que possui
60 funcionários na equipe, também
passou a fazer parte do Grupo Weg.

BRASIL":' GUARAMIRIM/SC
Integrante no grupo desde 1983, a

unidade de Guaramirim, conhecida
como Weg Tintas, conta com quase
600 trabalhadores e é responsável
pela produção de resinas, vernizes

eletroisolantes e tintas industriais,
liquidas e em pó. No município,
também ficam os departamentos
Metalúrgicos III e IV, inaugurados em

1992 e atualmente com mais de 440
colaboradores, com a finalidade de

produzir peças de ferro fundido para

aplicação em motores elétricos.

BRASIL - JARAGUÁ DO SUL/Se
Parque Fabril I - em apenas três anos

de existência, a Weg já atingiu uma

conquista significativa: a própria sede.
O terreno comprado no início de I 964
ficava a apenas poucos metros da pri
meira fábrica e tinha 7.800 rn-. Foi

ali que os fundadores construíram o

Parque Fabril I. Hoje, porém, ele tem

54 mil m- de área e cerca de 1,5 mil

funcionários, que produzem motores

elétricos e capacitores. Além disso,
o Parque Fabril I abriga o Centro Tec

nológico, Centro de Treinamento de

Clientes, Unidade de Treinamento de
Colaboradores e o Centroweg.

PARQUE FABRIL II - ATUAL

MENTE O MAIOR parque fabril de .

motores elétricos do mundo, a cha
mada Weg II já nasceu grande, com
400 mil rn-. Desde 1973, quando o

terreno foi adquirido, várias fábricas
acabaram sendo instaladas nos arre

dores, até que, em 2005, sem espaço
para crescer, a empresa adquiriu um

terreno equivalente, ao lado do par
que fabril original.
Hoje o espaço é uma verdadeira ci

dade, com quase um milhão de rn-'

e 14 mil trabalhadores produzindo
motores BT e AT, Geradores, Dri

ves, Painéis, Controles e Cubículos.
O Parque II ainda abriga o prédio da

Direção Geral, sede administrativa
do Grupo.
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Balança
\. empresária Célia Kriser avisa a quem
nteressar que não fez cirurgia bariátrica.
Determinada e disposta, malha todos os

:lias de manhã cedinho, fazmassagem,
.nais uma dietamilagrosa e já perdeu 22

.

quilos em seis meses. E vai além, pretende
elíminarmais 13. Diz que é a força que
Deus dá todos os dias.

KANTAN Eleonora e Everton
lüst no Restaurante Ilantan

Onde ·comer bem
�o Restaurante Madalena. Não se esqueça
Ie pedir o badalado Beiruth.

moagoncalves@netuno.com.br

SOCIAL Anderson
Weüs e Leda Assis
noMadalena

IiISaber não
.

é suficiente;
devemos

aplicar.
Querer não
é suficiente;
devemos
fazer.

Goethe

TheWay
Hoje à noite, rola
na Zum sertanejo
universitário com a

presença da dupla
Elton e Fernando
e mais o Dj Bibbe
Andreatta!!

Maravilha!
A estudante de engenharia Lori Caldas chamou
atenção nos corredores do Shopping Breithaupt,
terça-feira, meio dia. A loira usava um vestido
azul royal tomara que caia curtissimo que
deixou a turma da escada de queixo caído.

ISO 9001
Curso. de
voluntário
o CW - Centro deValorização da
Vida promove dia 24 de setembro, às
14 horas, no Auditório da Entidade,
no piso superior da rodoviária, o

Curso de Seleção e Capacitação de
Voluntários. Mais informações no
fone 0800 644-2108.

CASAL Humphrey e Rejane Graciosa nos lugares da moda, em Jaraguá

•

.. IÍ $0·anos conquistand.o a

-"-"'8 e II exe�êneia empresarial.
Parabéns WEq!

\
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UM ENGENHEIRO NA INDIA
JARAGUÁ DO SUL
.......................................... " " " .

KELLY ERDMANN

Um parque fabril como nenhum outro visto antes. Foi
essa uma das impressões que mais surpreendeu Daniel
Beraldi Bochi quando se encontrou pela primeira vez com

a Weg. Na época estudante de engenharia mecânica, na
Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do
Sul, ele não precisou de muito tempo para se convencer

de que a empresa era uma ótima oportunidade de
crescimento profissional.

Depois de estagiar apenas quatro meses na fábrica,
em [araguá do Sul, o gaúcho foi contratado como

funcionário. Mas, a multinacional ainda reservou outras

novidades ao jovem engenheiro. Ele foi convidado, em
2009, a mudar tudo. De [araguá do Sul para a índia.
Logicamente, a sugestão virou a realidade. Hoje, oito
anos e sete meses após ser admitido, ele ocupa o cargo
de chefe de Engenharia Industrial da Weg Máquinas na

fábrica daquele país. A seguir, saiba o que ele tem a dizer
a respeito.

DMJLGAÇÃO

o Correio do Povo - Por OCP - Quando surgiu o

que você foi trabalhar convite de mudar para
,

na Weg? a India?
Daniel Beraldi Bochi Bochi - No meio de 2008
- Quando estava achei que estava na hora
terminando o nono de buscar novos desafios.
semestre e iniciando as Sempre tive o interesse
entrevistas para estágio de ter .novamente

foquei apenas em duas
."

uma expenencra no

empresas nas quais exterior, morei em
eu gostaria de fazer Londres antes de me

estagio: a Weg e uma formar na faculdade.
montadora de máquinas Como a Weg possuía
agrícolas. Depois de fábricas em vários países'
fazer o primeiro processo pensei que poderia ser

de seleção nestas duas a oportunidade para

fiquei esperando um alcançar meu objetivo
retorno, pois tinha pela empresa. Então,
certeza que iria conseguir conversei com o gerente
uma vaga. Após algumas que ainda era o mesmo

semanas sem nenhum que havia me contratado
sucesso comecei a fazer sobre essa minha
entrevistas em outras vontade.

empresas do Rio Grande Lembro que fui à sala
do Sul. Depois de fazer dele em uma sexta-

uma bateria de entrevista feira e na segunda-feira
em uma fabricante de seguinte ele anunciou
ônibus fui selecionado que estava de partida,
para iniciar o estágio em seria deslocado para a

março de 2003. Com o Amazônia. Fiquei um
estágio garantido eliminei pouco entristecido, pois
a pressão e pude focar no não teria como falar ao
meu objetivo principal novo gerente dos meus

que ainda não havia planos assim que ele
sido alcançado. Alguns iniciasse os trabalhos.
meses depois fui então Mas para a minha
selecionado pela Weg, sorte, os dois já haviam
na mesma hora, liguei conversado sobre isso e ••
para a empresa anterior ele me perguntou quais •
para avisá-los que não eram, os meus planos •
iria mais realizar o meu dentro da empresa. ••
estágio final de curso Expliquei meus objetivos,

�com eles. mas uma nova mudança

"'�af'$q:t:Qim.'WEG

�leC fthecimertto
ctn mQ�(!Qdós
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CHARLES ZIMMERMANH. CRÔNICAESCRITOR

NSA ILIDADES
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, Jiajando pela Europa, nota-se o estilo
V ecológico de um povo, como dos

húngaros, por exemplo. Até mesmo de
outros europeus que se deparam em outras

partes fora do seu continente. Esse estilo
de preservação, talvez, acaba sendo algo
contagíante. Aqui relato o que eu tento fazer

enquanto em viagem. Como não posso mudar
o mundo, tento mudar o mundo em mim.

Compro uma garrafa de água e sempre a
-

recarrego com a água da torneira. Se tenho
dúvidas dessa água, carrego sempre umas
pílulas de cloro.
As áreas de interior. de um país, como
-

regiões montanhosas, possuemUm
_ .

ecossistema frágil. Assim sempre càrrego
-

comigo o lixo que não é biodegradável.
Não uso detergente ou creme dental'em
-

riachos e córregos.
Nas cidades, se não estou com aminha
-

bicicleta, alugo alguma. De bicicleta se

pode ver mais.
Compro alimentos nos mercados de
-

produtores locais.
Tenho na ponta da língua, ou em um
-

caderninho, frases cordiais e vitais. Aonde é
isto? Por favor! Ou obrigado, são necessários.
Não toco nos objetos em exposição e não
-

uso flash da câmera para fotografá-los.
Podem-se fazer muitas coisas para

preservar o
ambiente

enquanto se

VIaJa, mas

quando se

fala no avião,
parece que
tudo vai para
água abaixo.
De longe os

aviões são os que mais afetam, não só pelas
distâncias que estes nos levam a viajar, mas
por causa do volume de gás carbônico que
lançam na atmosfera. Duas pessoas que
tomam um voo com retorno, da América
do Sul à Europa, irão contribuir com as

mudanças climáticas na mesma intensidade
com a eletricidade e o gás de suas casas por
um ano de uso.

Como não posso
mudar o mundo,
tento mudar o
mundo em mim.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

red!lcao@ocorreiodopovo.com.br

A Cristal é uma cachorrinha da raça Pug que, literalmente, ainda cabe
na palma da mão de May Basso. A dona, aliás, é puro orgulho quando

se trata do animal, presença indispensável na família.

Co.tatllillidllde
ctlmsulh1nia��jatl
�"�

M��I('W1'iC
�nP1'��'

CSm:HlbUd.ttcifu

WWW�:t.'®mlb.�1

(f')m'itl4fM'i'

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Rafael cobra de Antenor o dinheiro que pagou a

Mima. Griselda diz a Antenor que alugará um quarto
para ele no 'Recanto da Zambeze'. Esther fala para
Paulo que não pensa mais em engravidar, mas chora
quando ele se afasta. Após discutir com a filha, Tereza
Cristina pede para René ir atrás de Patrícia e afirma

que ela vai' encontrar Antenor. Dona Zilá admira a lua
e vai em direção ao matagal até sumir em meio à ve
getação. Luana diz a todos na pousada que Dona Zilá
morreu, mas ninguém acredita.

• CORDEL ENCANTADO
Dora avisa Ternurinha que contará a Patácio so

bre Zóio-Furado. Nasce a filha de Bartira e Farid. Antô
nia visita Timóteo no hospital e se emociona. Tibungo
percebe que Galego está com dificuldade para enxer

gar. Timóteo acorda no hospital, mas finge continuar
inconsciente quando a freira se aproxima. Amália se

desespera ao saber que Galego tem a mesma doença
do marido. Miguézim inicia a celebração da bênção de
Antônia e Inácio. Timóteo paga um carro de aluguel
para levá-lo de volta a Brogodó.

• MORDE & ASSOPRA
O promotor acusa Naomi de ser culpada pela

morte de Pimentel, mas ela se declara inocente. Le
andro pede a Akira que o ajude a despertar a robô
para salvar Naomi da condenação e Amanda ouve.

Ela foge com a bateria de Naomi robô e Zariguim
conta para Akira e Leandro. Eles recuperam a bate
ria e ligam Naomi robô. Leandro chega ao tribunal
na hora do veredicto e exige que Naomi robô seja
ouvida. Ela confessa que matou o delegado Pimen
tel. O promotor pede a prisão de Naomi robô e ela
mostra que é uma máquina.

• VIDAS EM JOGO
O delegado conta que a bala que atingiu Cleber

foi da arma de Mauricio. Francisco vai à delegacia
para ver como estão os amigos e aproveita para con

versar com o delegado sobre o caso de Rita. Ele tenta
descobrir, através de Ernesto, informações sobre Ro
seli e Ivan, mas o comerciante desconversa. Zizi se
encontra com o antigo cafetão elhe pede um favor.
Adalberto liga para Rita querendo saber onde está a

esposa. Zizi pede que o antigo chefe descubra infor

mações sobre Regina. Ernesto chantaqeía a empresá
ria pedindo dinheiro em troca de silêncio.

Maria Lescowicz
Adelia Silveirp

.

Fernanda Siqueira Paulo R. S. Jarhur

Agostinha M. Olegar Gabriel Strelow Rafael Pauptz
AlineScoz Guerda G. Spiess Rosalina Falegurski
Ana Paula P. Batista Ingomar Krueger Roseli Ruediger
Anizio Dreus IvoG. Fodi Rovena M. Krehnke
Carmem Weinfurter Kênia K. Venera Silviane P. Valente
Carolina J. Gerent Larissa S. Vicente Teima R. Morotti
Catúcia B. da S. André Leonor Grosskopf Terezinha J. Mira
Darlei Friebel Mabila A. de Oliveira Wanderlei Kneubrihler

Diogo Panstein Marcos Grimmeyer

PAUL HOFFMAN

Morte, julgamento, céu e

inferno. Estas são as últimas
quatro coisas a que o

personagem de Paul Hoffman
se apega na continuação
da trilogia 'A Mão Esquerda
de Deus', publicada pela
Suma de Letras. De volta ao

Santuário dos Redentores,
Cale é informado pelo General
Bosco de que a destruição
da humanidade é necessária.
Seria a única maneira de
corrigir o maior erro de Deus
e de alcançar os objetivos de
Bosco, dentre eles, transformar
um simples garoto em um

destruidor impiedoso.

MENSAGEM INSTANTÂNEA

o que você faria se alguém com

quem você se corresponde há
anos, mas nunca encontrou
cara a cará, finalmente viesse
à sua cidade? Mandaria outra
pessoa para fingir que é você,
claro! É isso que fizeram Seth
e Gina, que se correspondem
desde criança, mas nunca se

encontraram de verdade! Mas
a curiosidade mata o gato,
como diz o ditado. Incapazes
de ficar à distância, Seth e

Gina decidem espionar os
amigos e dão de cara um com

o outro ... literalmente!
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gerencial aconteceu no

início de 2009. Foi quando
pensei que meu sonho
estava se tornando cada
vez mais distante.
Nessa época, e um dia
antes do atualgerente
deixar o cargo, pedi
permissão para conversar

com o meu diretor.
Comentei que meu

interesse era sair do Brasil
e que gostaria muito

que a Weg me ajudasse
a realizar esse sonho. O
diretor tinha a percepção
de que provavelmente eu

poderia ser deslocado para
a China ou índia. Isso
nunca foi problema para
mim, pois meu objetivo
principal era sair do Brasil.

OCP - O que a proposta
de mudar para a índia
significou para você?
Bochi - Sempre achei

que as oportunidades
aparecem nas dificuldades.
Até hoje nunca conheci

ninguém que cresceu

sem abrir mão de alguma
coisa. Muitas pessoas me

chamavam de louco por
deixar o Brasil para morar

na índia. Estava deixando
o certo pelo duvidoso,
me aventurando em uma

área que eu não tinha
nenhum conhecimento
e que nem mesmo as

pessoas eram familiares

para mim e, ainda, em
um local totalmente
diferente do que eu estava

ambientado.

OCP - Como é trocar
toda a vida construída

em um lugar por outro,
-totalmente diferente?
Bochi - Nunca tive medo
da mudança, sempre

. penso bastante para
tomar qualquer decisão
que afetará minha vida de
maneira significativa. Mas
dessa vez foi diferente,
pois não estava apenas
mudando a minha vida,
existia outra pessoa,
minha esposa, sendo
afetada por essa decisão

e, em hipótese aJguma,
queria decepcioná-Ia.
No início não foi tudo
maravilhoso. lembro

que no primeiro dia em

que chegamos fomos
direto para o hotel,
tudo era novo para nós,
fomos do aeroporto
até o hotel sem trocar

muitas palavras, somente
dizendo, às vezes,
coisas como: "achei que
fosse pior". Não sei se
falávamos aquilo para nos

confortarmos ou porque
era realmente isso o que

pensávamos.
Depois dos primeiros 15

dias de índia iniciei os
trabalhos na Weg. Ainda
estavam construindo o

prédio, ficávamos em um

escritório alugado próximo
de onde seria a fábrica.
Eu trazia uma marmita

de casa e esquentava no

micro-ondas, pois ainda
não tínhamos o nosso

refeitório e os restaurantes

locais serviam comida

indiana, muito apimentada
para nós brasileiros.
Antes de virmos para a

índia ouvíamos que não

iríamos comer carne, que
minha esposa não poderia
sair na rua e que deveria

.

escurecer o cabelo para
não chamar a atenção,

. .

pOIS era pengoso, que
não era aconselhável
usar crucifixo ou até
mesmo falar que éramos
católicos. Hoje damos
risada de tudo isso. As

pessoas exageram.
Morar na índia está longe
de ser um sofrimento,
procuro olhar para o que
o país me oferece de

bom, costumo falar que
sempre quando fizemos
uma escolha saímos

ganhando uma coisa e

perdendo outra. Nunca

me arrependi da minha
escolha e se pudesse
voltar no tempo tomaria o

mesmo caminho.

OCP- Não fosse o

emprego, pensaria em

morar na índia?
Bochi - Acredito que
dificilmente moraria na

índia se não fosse o fato

Bochi: estou muito feliz
de morar aqui, acho que

foi uma das decisões
� mais assertivas que eu

já fiz na vida

de trabalhar na Weg, isso
não quer dizer que eu não

goste de morar por aqui,
às vezes, prefiro a minha
vida daqui do que a vida

que eu tinha em [araguá,
sem menosprezar à cidade.

Quando se mora longe
de casa, percebe-se que
o mundo é um só, você
percebe que de maneira

geral as pessoas possuem
os mesmos sonhos,
valorizam as mesmas

coisas e que todos
estão em busca de paz e

felicidade.
Não importa se você é
rico ou pobre, branco ou

preto, católico, hindu
ou muçulmano, existem
pessoas boas e pessoas
ruins em todos os lugares.
Estou muito feliz de morar

aqui, acho que foi uma das

decisões mais assertivas

que eu já fiz na minha

vida, tenho a convicção
que estou evoluindo no

lado pessoal e profissional
e isso, com certeza, não

tem preço.

DIVULGAÇÃO

••
••
•
••

WEG, HÁ 5 DÉCADAS,

INOVANDO
PARA EVOLUIR

GRUPO UNIASSElVI
o MAIOR GRUPO

DE ENSINO SUPERIOR
DE SANTA CATARINA

80 Mil alunos

55 CURSOS de Graduação
45 CURSOS de Pós-Graduação

5 UNIDADES Presenciais

48 POlOS de Ensino a Distância

GRUPO

UNIASSILVI'
FAMEG'

WWW.GRUPOUNIASSElV •.COM.BR
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JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Smurfs - Dub (13h50 e 15h50)
• Professora sem classe - Leg (17h50, 19h40 e 21 h30)
• Cine Breithaupt 2
• Cowboys e aliens - Leg (14h20, 16h40,
19h e 21h20)
• Cine Breithaupt 3
• O homem do futuro - Nac (14h30 e 16h40)
• Planeta dos macacos - Dub (18h50 e 21 h)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Conan, o bárbaro - Leg (14h, 16h30, 19h e' 21 h30)
• Cine Garten 2
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e

21 h30)
• Cine Garten 3
• Planeta dos macacos - Leg (19h50 e 22h)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30 e 17h40)
• Cine Garten 4
• Larry Crowne - o amor está de volta - Leg (14h30, 17h,
19h10 e 21h10)
• Cine Garten 5
• Cowboys e aliens - Dub (14h15, 16h45, 19h20 e 21 h50)
• Cine Garten 6
• Conan, o bárbaro - Leg (17h1 O, 19h40 e 22h10)
• Manda-chuva':'" Dub (13h1 O e 15h1 O)
• Cine Mueller 1
• Cowboys e aliens - Leg (16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Mueller 2
• Os Smurfs - Dub (14h)
• Cine Mueller 3
• Conan, o bárbaro - Leg (13h45, 18h45 e 21 h15)
• Os Smurfs - Dub (16h1 O)
BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Conan, o bárbaro - Leg (17h, 19h30 e 22h)
• Manda-chuva - Dub ( 13h1 O e 15h1 O)
• Cine Neumarkt 2
• Cowboys e aliens - Leg (14h15, 16h45, 19h1 ° e 21 h40)
• Cine Neumarkt 3
• Conan, o bárbaro - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h50)
• Cine Neumarkt 4
• Planeta dos macacos - Leg (19h45 e 22h10)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30 e 17h40)
• Cine Neumarkt 5
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21 h)

TIRINHAS Charlie Sheen diz
WILL LEITE. www.willtirando.com.br

que está sóbrio
O ator Charlie Sheen, que comemorou
46 anos no começo de setembro, tem
se mantido mais tranquilo nos últimos
tempos. Em entrevista recente, o ex

integrante do programa Two and a Half
Men revelou que está emocionalmente
calmo. "Estou completamente sóbrio
agora. Eu não fico contabilizando o

tempo, mas faz um tempo", afirmou o

comediante.

Atriz desmaia nos
bastidores de peça
A atriz Maria Clara Gueiros, que andou
se revezando entre a televisão e o

teatro, começou a sentir a exaustão
física provocada pelo exagero de
trabalho. Ela teria desmaiado atrás .

do palco do musical 'As Bruxas de
Eastwick'. Em razão do ocorrido, foi
substituída às pressas, enquanto se

recuperava. Mesmo assim, Maria Clara
não diminuiu o ritmo.

HORÓSCOPO
r&'i1 ÁRIES -

•• Bom dia para ganhar dinheiro e conquistar uma posição
privilegiada. ° progresso material repercutirá positivamente
na vida sentimental.

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Larry Crowne - O amor está de volta - Leg (14h30, 17h10,
19h20 e 21 h30)
• Cine Norte Shopping 1
• Conan, o bárbaro - Leg (14h, 16h30, 18h55, 21 h30 e 24h)
• Cine Norte Shopping 2
• Cowboys e aliens - Leg (13h50, 16h15, 18h40 e 21 h1 O)
• Cine Norte Shopping 3
• Manda-chuva - Dub (13h30, 15h30, 17h35 e 19h45)
• Glee - Dub (21 h45 e 23h30)
• Cine Norte Shopping 4
• O homem do futuro - Nac (15h45, 18h, 20h15 e 22h30)

f'
• Cine Norte Shopping 5
• Árvore da vida - Leg (15h)
• Larry Crowe - Leg (13h15, 17h50, 20h e 22h10)
• Cine Norte Shopping 6
• Planeta dos macacos - Dub (13h40, 15h55 e 18h10)
• Planeta dos macacos - Leg (20h30 e 22h50)
• Cine Norte Shopping 7
• Os Smurfs - Dub (13h05 e 17h10)
• Deu a louca na chapeuzinho 2 -Dub (15h15)
• Glee - Dub (19h25)
• Lanterna Verde - Dub (21 h20 e 23h45)

TOURO

Hoje, você terá êxito em concurso, novas experiências
de trabalho e nos contatos com gente de fora. No setor
amoroso, o astral será de grande entrosamento.

�� GÊMEOS
Eis um dia em que terá uma maior necessidade de silêncio

a.iiiiioiooll
e de recolhimento. Cuidar do lado espiritual será a maneira
mais adequada de conquistar a paz interior.

CÃNCER
° progresso estará vinculado às parcerias e ao convívio
social. Jogo de cintura, simpatia e comunicação serão as

melhores armas na relação a dois.

LEÃO
Lua e júpiter estão no topo do seu horóscopo, trazendo boas
oportunidades de crescimento. Interesses em comum vão
fortalecer vínculos afetivos. Invista no aperfeiçoamento

VIRGEM
Você está vivendo um momento muito favorável para fazer
contato com pessoas distantes. À noite, o astral é de grande
interação com a pessoa amada.

Vasconcelos de
cabeleira lalsa
Para interpretar a personagem Ana,
na novela 'AVida da Gente', Fernanda
Vasconcellos teve que aumentar os
cabelos com mega hair. Por conta disso,
o relacionamento com Henri Castelli
está mais calmo. "O carinho agora tem
que ser mais manso", brincou a atriz
durante a coletiva de imprensa da
próxima novela das seis, que estreia no
dia 26 de setembro.

LIBRA
Questões ligadas à justiça ou que são suas por direito terão
uma ajuda extra das estrelas. No campo afetivo, aja com
mais discrição. Abra-se às novidades.

ESCORPIÃO
Excelente astral para trabalhar em equipe e contar com a

ajuda de terceiros. No campo afetivo, o clima é de grande
cumplicidade. Bom momento para fazer parcerias profissionais.

_!!"'fi SAGITÁRIO
Novos horizontes no setor profissional devem aparecer a
partir de agorâ. ° interesse por alguém que faz parte do
cotidiano será visível. Agarre as boas oportunidades.

CAPRICÓRNIO
Quanto maior a identificação com a profissão, maior o
sucesso. No romance, o clima será de alegria e ótimo
entrosamento. Aproveite para aprender.

AQUÁRIO
Período favorável para quem trabalha por conta própria. O
setor afetivo passa por uma fase nova. Mudanças, às vezes,
são necessárias e fazem bem. Concentre-se no trabalho.

PEIXES
Tudo o que envolva comunicação, informação ou transporte
será especialmente favorecido neste dia. O momento é de
forte união na vida a dois. Amplie a rede de contatos.
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PRESENTE

Com 25 anos de expediente
ininterrupto, a Weg tem jeito de lar.
Ao longo dos já incontáveis dias de

função profissional na fábrica, ela
acumulou diferentes experiências.
"Tudo mudou muito, o maquinário,
o pessoal", comenta. Enquanto
as modificações aconteceram,
Marilinda as acompanhou, sempre
com proximidade. "Ajudei a limpar
as fábricas novas antes de elas
funcionarem", complementa.
Devido a esse envolvimento, ficou
impossível também não procurar o

nome Weg no Brasil afora. Segundo
a recuperadora, é só ver um
transformador ou motor por" aí que
vem logo a curiosidade de saber se
eles saíram da empresa ou passaram
pelas mãos dela.

"""

DEDICA AO RECOMPENSADA
JARAGUÁ DO SUL
............................... , .

KELLY ERDMANN

Vinte e cinco anos indo e vindo,
todos os dias, ao longo do mesmo

caminho. Isso lhe parece cansativo
e pautado pela mesmice? Pois saiba

que na opinião de Marilinda Mueller
Ivantchuk, 43, a rotina descrita
acima tem outro significado. Para
ela, é simplesmente sinônimo de
felicidade. Afinal, as duas décadas
e meia fazem referência ao tempo
dedicado à empresa que escolheu
trabalhar ainda na adolescência.
Funcionária da Weg desde os 17

anos, Marilinda decidiu se integrar
à equipe da fábrica cedo. Ainda

antes, ela o quis, mas a mãe proibiu.
Para uma garota de 14 era perigoso
sair diariamente de Schroeder e
ir a [araguá do Sul. Por isso, o
jeito foi esperar. Perto de atingir a

maioridade, no entanto, nada mais
a impediu.
Durante todo esse período, apenas
uma situação a fez pensar em

desistir. Poucos meses após o

nascimento do filho, Marilinda
chegou a pedir demissão, pois
não tinha quem cuidasse do

fijudei a limpar as
.
fábricas novas antes
de elasfuncionarem

menino com constantes crises de
cólicas. Dessa vez, o chefe ajudou
ordenando que a decisão fosse
tomada somente depois de um fim
de semana, que, como o esperado,
trouxe a solução do problema.
Desde então, a trabalhadora jamais
cogitou novamente a hipótese
de deixar a Weg. Nem mesmo

agora, com a recém conquistada
aposentadoria, essa ideia ronda a

cabeça. Não é de se surpreender
que Marilinda também não consiga
rememorar nem sequer um instante
de tristeza vivido na empresa
merecedor de lembrança.
Já os de alegria se escancaram

facilmente. O mais importante de
todos aconteceu semanas atrás.

Inesperadamente, ela ganhou
um presente e tanto pelo apego.
No mês passado, recebeu, em
pleno expediente, a visita de um

automóvel zero quilômetro pronto
para ser levado até a residência
da família Ivantchuk. O carro foi
um dós 12 a serem sorteados
entre os colaboradores da Weg
em comemoração aos 50 anos

completados, hoje. "Nunca havia

ganhado nada, nem em rifa de
escola. Dessa vez, fui até com

motorista para casa", conta
Marilinda cheia de orgulho.
Agora, com o veículo na garagem,
ela pretende revertê-lo em um

investimento para o futuro. A

intenção é vendê-lo e converter

o dinheiro na construção de uma

casa de aluguel. Mesmo assim, a

funcionária premiada ainda prefere
não arquitetar a aposentadoria, quer
é trabalhar até a data que puder.

.Nunca havia
ganhado nada, nem

em rifa de escola.
Desea vez, fui até

com motorista

para casa

ARQUNO-WEG

1
N..4

FELICIDADE
Marilinda ganhou um dos 12 automóveis sorteados pela

Weg em comemoração aos SO anos de fundação da empresa

WEG50ANOS
ENERGIA É O QUE NÃO FALTA
PARA COMEMORAR ESTA DATA

Ern 201 -1 , a CSN celebra 70 anos ele bístóna e tem
orgulho de comemorar, tamoérn, os 50 anos da WEG.

Uma parceria forte e duradoura, qUE") tern corno

inf)redientes tecnologia I inovação e muita eficiência.

Por isso, não poderíamos ficar de fora dest-a festa.

Parabéns WeG!

CSN. Muita história pela frente.

CSN
Companhia Siderúrgica Nacional

www.csn.com.br .
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Mais uma vez trazemos pra você informações culturais relevantes que
aconteceram e que merecem ser lembrados.

No dia 16 de setembro de 1925, nasceu, em ttto (Missíssipi - EUA) um dos
maiores guitarristas, compositores e contores de blees de todos os tempos:

Rilev Sen King, mais conhecido (orno B.B.King. O "B.B." em seu pseudônimo
significo Blues Soy.

Sendo referido vários vezes como o Rei do Blues, B.B. King é bastante
apreciado por seus solos, que o contrório, de muitos guitarristas, prefere usar

poucos noros. Ele ocupo o terceiro posição no listo do Revisto Rolling Stone
dos cem maiores guitarristas de todos os tempos.

No mesmo doto, só que em 1896, morre um dos brasileiros com maior

expressõo mundial no composiçõo de óperas no estilo romôntico, Corjas
Gomes.

Apesar de nõo ser o suo maior nem melhor obro, O Guarani, foi o obro que o

imortalizou. Composto em 1867, a ópera ganhou enorme projeçõo e foi
representado em todo o Europa e no Américo do Norte.

" Abertas inscrições para o Festival Estudantil da Canção;
" leitura no Terminal Urbano;
" Novas músicas na Rádio Cabana;
" Sleevefaces divertidos.

Motanzo, Velhos Virgens, Wander Wildner, Korzus, Sugar Kane, o rock'o roll agrodece. A galera do Espaço Oco realmente
detonando as estruturas do cidade e trazendo shows imperdíveis. Mos o espa-ço é eclético. Além de muito rerk, tanibém tom

blues, sambo rock, reggae, etc. O pessoal da caso é mente aberto o esro preparado poro colocor o suo bando pro focar. Aliás os
bandas locais tem seu espaço garantido no polco do Oco e isso é muito impotfonte poro que essas bandos possam sair do

garagem e mostrar seu trabalho. Além de todo essa estruturn de shows, se você quiser bater uma sinuca, o Espaço Oco é o locol
ideal, ambiente aconchegante, atendimento de primeiro e preços altamente iustos. O Cabana Cult recomendo.

Agendem dia 18/11 show com CACHORRO GRANDE. SensodonoH

�
",_. � �

�. 'Y>
-'� � ,

Muitos que reparorom no nosso foto de hoje podem estar pensando que estornos fazendo algum tipo de protesto ou alguma .

conotaçõo com o ortisto em questõo, mos colmo gente. Nõo é nodo disso.
O que representamos com umo copo de disco sobre os nossos roStos é o Sleeveface. Uma brinmdeiro queocooou sefornondo '

um fenômeno relonvomenté recente na internet'
' I

, Originalmente inventodo por um grupo de pessoas em Cordiff, no poís de Goles, uma 00 mais pessoas posam poJO uma

fotografia em que se substitui o rosto por uma (opa de um disco de vinil musondo urno ilusão.
Se o rene é bem fotografodo, no ângulo a perspectivo correto, dará o impressão que o copo do álbum adquiriU vido e fuz

porte do cenório real que o rodeio.
A tradução de sfeevefoce é: Sleeva = mango, luva; Face = rosto. Sendo a�m é (omo se o dísro estivesse paro o rosto

assim como o luva está poro (I mõo.
E (orno o criatividade esfó poro todos, essa técnico foi aprimorodo e hoíe podemoswnar sleevefoces em vários portes do

corpo, nõo só no rosto�

Confiro mais fotos desse estilo feitos por nós no Úlbono Cult

FRASE DO DIA: tlPos�o fazer uma noto valer por mill".

B.B.King

,-
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HISTÓRIA
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EXIMI ELETRICISTA

DO PASSADO AO PRESENTE
.

Voigt: Naquela época, há SO anos, era

só eu e o eletricista e, hoje, nós somos
24 mil pessoas

I

I
I
I

I
I

I
i
L ._--'--

. ,

A união das três letras que formam a empresa Weg é uma das histórias de sucesso mais

conhecidas em Jaraguá do Sul e região. Um especialista em eletrecidade, um administrador

e um mecânico, juntos, deram sentido à sigla formada há exatos 50 anos. Hoje, a empresa

formada em um prédio da Avenida Getúlio Vargas, no Centro do município, está em mais de

20 países e possui 24 mil funcionários espalhados pelo mundo inteiro. Mas, ainda assim, a

trajetória de Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus continua sendo

um exemplo que vale ser conhecido e seguido.

JARAG uÁ DO SU L

KELLY ERDMANN

WERNER RICARDO VOIGT

Aos 81 anos de idade, Wer

ner Ricardo Voigt ainda mantém

expediente na Weg. Não é difícil,
por exemplo, vê-lo percorrendo
a fábrica, quase que diariamen-

- te. Apaixonado por fios, dína

mos, geradores e bobinas, ele
os têm no cotidiano desde a in-

.

fância. Ainda garoto, já produzia
maquetes completas de serra

rias. Aos I 8 anos, foi convocado

para servir ao Exército brasileiro,
no quartel de Curitiba, no Para

ná. Depois, além de frequentar
o Senai (Serviço Nacional da

Aprendizagem Industrial), con

seguiu ser um dos selecionados

para estudar na Escola Técnica

Federal.
No retorno a [oinville, CI

dade que o abrigou ainda na

adolescência, Voigt se tornou

funcionário da Empresul, con

cessionária de energia elétrica.
Aos 23 anos, ainda atuou na

oficina de "Kanning & Weber".

O especialista em eletrônica e

radiotelegrafia trabalhou em di
versas locais até que, em 1953,

inaugurou o próprio negócio. Ele
prestava serviços gerais, conser
tando equipamentos domésti

cos, residenciais e até veículos.
-o empresário também montava

rádios e radiolas, fabricava ge
radores, realizava bobinagens e

orientava a . instalação de rodas

d'água. Menos de dez anos após
a criação, a oficina contava com

oito funcionários.

Longe das oficinas, as mãos

hábeis do eletricista também _

se dedicaram aos instrumentos

musicais. Ele já foi considerado
um exímio clarinetista e também

ajudou a fundar a Sociedade Cul-

tura Artística de [araguá do Sul.
O Correio do Povo - Como é

comemorar SO anos da empre
sa que o senhor ajudou a criar?

Werner Ricardo Voigt - Pa ra

mim, está tudo ótimo. Como eu

continuo trabalhando o dia in

teiro, todos os dias, na Weg, não
faz diferença alguma. Naquela
época, era só eu e _o eletricista

e, hoje, nós somos 24 mil pes
soas. Como estou há 50 anos lá

dentro, nem sinto as mudanças,
continua sendo a mesma coisa.

OCP - Quais são os planos
I do senhor quanto à Weg para
quando ela completar o cente

nário?

Voigt - Eu queria que a Weg
continuasse assim como

�
está,

sempre aumentando e evoluindo .

Quero que ela tenha, pelo menos,

50 mil funcionários ao completar
cem anos, tenha sempre lucro e

nunca registre prejuízos.

•••
..�

••
.1'

1
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SOLIDARIEDADE

Fameg recolhe
doações
Em virtude das chuvas que
atingiram a região, o Grupo
Uniasselvi/ Fameg está
recolhendo alimentos, roupas,
água e produtos de limpeza. Estas

. doações, que serão levadas a Rio
do Sul, podem ser entregues na
recepção da instituição (BR-280,
km 50, 15885, bairro Imigrantes,
em Guaramirim), das 13h às 22h.
Informações pelo telefone
3373-9800.

II
Bradesco

Vida e Previdência

SROW

Terapia musical
o cantorVansan realiza neste

domingo, dia 18, o showTerapia
Musical do Amor, no teatro da
Scar, em Iaraguã do Sul, às 20h.
Segundo os organizadores, o
evento é uma verdadeira terapia
espiritual através damúsica. Os
ingressos para a palestra-show
custam R$ 15 (inteira) e R$ 7,50
(idosos, estudantes e crianças até
12 anos, mediante comprovação),
disponíveis na Scar, na Revistaria
Iaraguã (Shopping Breithaupt)
e no Cepa (Centro de Estudos e

PesquisasApométricas), rua Jorge
Czerniewicz,497 (fundos).Vansan
realiza cerca de 300 palestras
shows por ano e já esteve em

Iaraguá em abril de 2010.

INSCRIÇÃO
IBGE oferece
nove vagas
Estão abertas as inscrições
para 4.250 vagas temporárias
paraAgente de Pesquisas e
Mapeamento, oferecidas em
554municípios de todo o país.
Para a cidade de Jaraguá do Sul
são oferecidas nove vagas, sendo
uma destinada aos portadores de
deficiência;As inscrições podem
ser feitas no site daConsulplan
(www.consulplan.net), empresa
responsável pela operacionalização
desta seleção até as 23h59 do dia 19
de setembro e custam R$ 20.

SARAMPO
EDUARDO MONTECINO

,

Ultimo dia de vacinação
Encerra hoje a campanha nacional contra o sarampo que, em
Iaraguá do Sul, tem como público-alvo 11.660 crianças de um
ano a menores de sete. A faixa etária que menos compareceu aos

postos de saúde foi a de cinco e seis anos. O diretor de Vigilância
em Saúde,Walter Clavera, apela aos pais para que levem os filhos
ao posto de saúde mais próximo com a carteira de vacinação.

SR WS

Lançamento de CD
o músico jaraguaense Luis Canela lança seu primeiro trabalho solo, o
CD "Coleção", demúsica instrumental.A gravação teve a participação
de músicos comoAlegre Correa, L� Zaga, Ioris Roolofs, entre
outros. Serão um total de dez shows, dos quais sete em escolas da
rede pública e três em local aberto. O lançamento é patrocinado pelo
edital da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul. No domingo, dia 18, a
apresentação será às 17h no Museu Emilio da Silva.

GRATUITO

Sesc celebra
os 65 anos
Para celebrar o aniversário de
65 anos, o Serviço Social do
Comércio de Santa Catarina
(Sesc-SC) programou um
roteiro de atividades com

palestras e atrações culturais
que terão como tema central a
família. Para a comunidade de
Iaraguá do Sul, será realizada
uma palestra gratuita, da
ONG Doutores da Alegria, no
dia 17 de setembro, além de
uma intensa programação
que vai até 25 de setembro.
A programação completa,
sinopses e informações sobre
palestras, estão disponíveis
no hotsite sesc-sc.com.br/
vivaosesc,

PARABÉNS
Novo Amanhã·
faz 13 anos
A Associação Beneficente
Novo Amanhã completou dia
14 de setembro 13 anos de
existência. A entidade tem

como objetivo fundamental
prestar serviço de assistência
às pessoas dependentes
de drogas. A Comunidade

Terapêutica está localizada
na Estrada Geral Aluara,
no Rio Cerro 2, em Jaraguá
do Sul. A Associação foi
reconhecida pelos serviços
de prevenção e educacionais
como entidade de Utilidade
Pública Municipal (Lei
.3.887/2005) e Estadual (Lei
14.043/2007). Informações
sobre procedimentos
para internações e

desenvolvimento do processo
podem ser obtidas pelo fone
(47) 3371 6670 ou no endereço
www.novoamanha.org.br.

ESCOLAS

Feira de
Matemática
Mais de 50 trabalhos estudantis
de 32 unidades educacionais do

município serão apresentados
na 2a FeiraMunicipal de
Educação Matemática, que
acontece hoje, na EscolaAlbano
Kanzler, bairroVila Lenzi. A
maioria dos projetos é voltada

para jogos didáticos criados e

utilizados por professores para
melhorar o ensino da disciplina
em sala de aula. O horário para
visitação (acesso gratuito) é das
9h às 11h30 e das 13h às 15h.

SEXTA

Baile do
Contabilista
o 5° Baile do Contabilista
de Jaraguá do Sul e Região
em comemoração ao Dia
do Contador acontece nesta
sexta-feira, no Clube Atlético

Baependi, às 22h. Ingressos
estão à venda no Sindicont
(Sindicato dos Contabilistas de

Iaraguá do Sul) ou na hora por
R$ 15. A animação será com a

banda In Natura.

•

�'l-anspDrtandD com excelência".
www.transligue.com.br

Av. P efeito Waldemar Grubba, 2811 - Vila Lalau - Jaraguá do sul/se I Fone/Fax: (47) 3371-1544 - (47) 3370-4908
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MAESTR

VISÃO DE FUTURO

Eggon: em nossos corações, do Werner, do

Gerado e meu, estava uma grande esperança

que teríamos sucesso e coragem de ousar

DA SILVA:

Nascido em 1929, Eggon João da Silva começou a trabalhar aos 13 anos em um cartório de Jaraguá
do Sul. Depois mais tarde, integrou a equipe do principal banco de Santa Catarina da época e chegou
a se tornar sócio de uma firma 'especializada na fabricação de canos de escape para automóveis.

Mesmo com o crescimento da empresa, Eggon decidiu deixá-la para, então, juntar-se a Werner Voigt e

GeraldoWerninghaus. Em 1961, os três formaram a Weg e começaram a produzir motores elétricos. Além de

contribuir com o crescimento da empresa, ele também ajudou outras companhias a crescer. Até hoje mantém

presença periódica na Weg. O empresário fez parte dos conselhos da Oxford, Tigre, Marisol e da Perdigão.

JARAGuÁ DO SUL OCP - Qual foi o momento mais
difícil vivenciado pela Weg?

Eggon João da Silva - Foi na crise

de 1981-1984, que afetou direta
mente a massa salarial brasileira e

também os colaboradores da Weg.
Trabalhamos a 50% de nossa ca

pacidade. Não demitimos ninguém
e dois anos mais tarde, quando a

situação voltou ao normal, foram
devolvidos os valores perdidos pe
los colaboradores com a redução da

jornada.
OCP - E o momento mais im

portante?
Eggon João da Silva - Foram to

dos os momentos em que crescía

mos e pudemos gratificar os nossos

colaboradores, pois fomos uma das

primeiras empresas a adotar a parti-.
cipação nos resultados para os fun
cionários.

OCP - E a economia nacional,
como analisa as principais mu

danças nos últimos SO anos?

Eggon João da Silva - A economia

dos últimos 50 anos foi sempre de
desafios. Mas, cedo compreende
mos que a economia é cíclica, bem

como está expresso na Bíblia, tem
os anos de vacas gordas e das vacas

magras. E assim será também em

frente, como estamos vivendo neste

momento.

OCP - Qual o segredo para a

Weg ter crescido tanto em apenas
SO anos?

Eggon João da Silva - Eu poderia
responder com quatro palavras: de
terminação, dedicação, disciplina e

desprendimento, que são forças de
todos os tempos dos vencedores.

OCP - O que a Weg, hoje, re

presenta para Jaraguá do Sul? E

Jaraguá do Sul para Weg?
Eggon João da Silva - A recíproca

é verdadeira. Nós ajudamos [araguá
do Sul a crescer e [araguá do Sul
atendeu às expectativas de ser uma

cidade ordeira, de gente de caráter e
, trabalhadora .

OCP - E o que diria a quem

quer começar um negócio hoje?
Eggon João da Silva - Sempre pre

cisamos de empreendedores, haverá
sempre oportunidades. Logo, ou

sem, acreditem em si e lutem pelos
seus ideais.

-
••
••
•

KELLY ERDMANN

O Correio do Povo - Como o se

nhor gostaria que a Weg estivesse

daqui a SO anos, quando completar
o centenário de existência?

Eggon João da Silva - Sonhar é

possível, portanto, posso imaginar
que seremos sempre grandes, for

tes, humanizados, defendendo a

ecologia, que agora chamamos de

conjunto de sustentabilidade. Ou

seja, vencedores, isso se tivermos a

coragem de continuar com os prin
cípios que introduzimos desde a

fundação.
OCP - Há SO anos, quando a

Weg fabricou os primeirosmotores,
o senhor imaginava que a empresa

fosse se tomar uma multinacional
. tão importante? Foi tudo planeja
do como aconteceu?

Eggon João da Silva - A criação
sempre surpreende o criador. mas

em nossos corações, do Werner, do
Gerado e meu, estava uma grande
esperança que teríamos sucesso e

coragem de ousar.

,

ens

Esses 50 anos foram traçados com muito trabatho,
dedicação ecom� AMOS tem orgulho de fazer parte dessa história

Contem conosco para continuar cresce do com tranquilidade e' segurança.

(47) 32747000

jaraguadosul@mdsbr.com.br
CONSULTORES

DE SEGUROS E RiSCO
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Outro ponto negociado
entre o governo e

parlamentares é a

permissão para que
micro e pequenas

empresas possam
exportar sem sair do

Programa do Simples
Nacional.

Fala-se hoje muito de desvio de
dinheiro público, que deve

ria ser usado para reconstrução,
prevenção de catástrofes naturais,
construção da (infraestrutura)
aeroportos, ferrovias, rodovias
BR-101 e 2S0 só para exemplifi
car, um problema catarinense,
também é de outros Estados da

federação. Observa-se inicial
mente que esse desarranjo de
obras não iniciadas, se iniciadas
não concluídas, superfaturadas,
criando dificuldade para ven

der facilidade, é moda não ape
nas do Dnit, Ibama, e outros, os

.

desvios, a sede pelo poder, as

repartições do bolo, as benesses
são normalmente a regra e não a

exceção, basta ver os casos dosmi
nistérios da governo federal e seus
ministros.Verifica-se também que
o enriquecimento das classes C
e D, que é salutar, induz ao cres

cimento e o avanço do mercado

PONTO DE VISTA
ALESSANDRO TRUPPEL MACHADO
PRESIDENTE DA APEVI

AVA IC EPE UE AS

Mresidente Dilma Rousseff 2,4 milhões para R$ 3,6 milhões,
echou acordo com a Frente o que representa uma elevação

Parlamentar Mista das Micro e de 50%.

anual do Simples Nacional que
será substituída pelas declarações
mensais que serão consolidadas

pela Receita Federal.
Outro ponto negociado en

tre o governo e parlamentares
é a permissão para que micro e

pequenas empresas possam ex

portar sem sair do Programa do

Simples Nacional o mesmo valor
comercializado no mercado bra
sileiro.

O Simples, como o nome diz,
é um sistema simplificado de

cobrança de impostos para mi
cro e pequenas empresas que
vigora desde há mais de quatro

das, sentimos seus efeitos como

o assoreamento de rios e riachos,
ribeirões e bueiros, etc., etc., hoje
qualquer chuvinha dá enchente.
Mas, quanto foi gasto? Ao certo

ninguém sabe. Só em 14 obras de
reabertura de ruas e construções
de taludes o governo, que não o

municipal, recebeu o pacote pron
to já' contratado e licitado. Este
dinheiro saiu de algum lugar, al
guém pagou a conta. Não poderia
ser usado para a saúde, segurança
e educação? Se chover novamen
te tanto quanto em 1937 como vai
ser? Continuaremos a usar tubi
nhos de 40? Construindo na bei
ra de rios, e encostas? Aterrando
tudo que vem pela frente? Imper
meabilizando o solo? Na natureza
tudo é cíclico, estas cenas vão se

repetir, só não se sabe quando.

lngo�RobI,
engenheiro florestal

anos. Até agora, 5,2 milhões já
aderiram ao programa, o que,
segundo o Serviço Brasileiro de

Apoio às Micro e Pequenas Em

presas (Sebrae), representa 97%
das micro e pequenas empresas
do país.

O Simples unifica oito tribu
tos. O programa é administrado

por um Comitê Gestor composto
por oito integrantes da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, dos
Estados e Distrito Federal e Mu

nicípios. Para entrar no Simples
Nacional é necessário ser micro

empresa ou empresa de pequeno
porte.

Na natureza tudo

é cíclico, estas
cenas vão se

repetir, só não se

sabe quando.

Necessita-se de

Cuidadora para
idosa portadora
de Alzheimer.

Tratar no telefone:
3371.5310

após às 18h

Pequenas no Congresso Nacio

nal, possibilitando a ampliação
do Simples Nacional por meio
do projeto de lei complementar
591110. O texto atualiza a Lei Ge
ral da Micro e Pequena Empresa
que foi aprovado na Câmara dos .

Deputados e segue para Senado.
O projeto ajusta de R$ 36 mil

para R$ 60 mil o teto da receita
bruta anual do empreendedor
individual. Para amicroempresa,
de R$ 240 mil para R$ 360 mil, e
para a pequena empresa, de R$

Outra medida é o parcela
mento da dívida tributária para
os empreendedores que estão

enquadrados no Simples Nacio

nal, o que até agora não era per
mitido. O prazo de pagamento
será de até 60 meses.

A ampliação vai atingir omaior
número de empresas que estão

agregadas no que se considera um
dos regimes tributários mais mo
dernos do país. Para alívio dosmi
croempreendedores e empresá
rios, ficará suspensa a declaração

DO LEITOR
-

O PIOR AINDA NAO VEIO
imobiliário que por sua vez altera
a paisagem por aterros em área de

várzeas, expulsando a agricultura
familiar que está quase falida, e foi
a agricultura que deu condições
para que a indústria se instalasse,
quase tudo em nome do progres
so, e o enriquecimento de quem já
tem bastante. Assusta-me como

técnico ver tantos aterros para
qualquer tipo de edificação, em
qualquer lugar, sem critério, com
a autorização governamental, ten
do como consequências o aumen
to da velocidade, represamento e

alagam�pto da água de onde ain
da não houve enchente.

Não querendo ser o profeta do
mal, o geólogo João José Bigarella
já em 1974 na - Adesg- Escola Su

perior de Guerra da Delegacia do
Paraná - escreveu o livro Segu
rança Ambiental, uma questão de
consciência... e muitas vezes de

Segurança Nacional. Quatro anos

, ,

após, publica o livro - A serra do
mar e a porção oriental do Estado
do Paraná, sendo que na página 44
repete um dado no mínimo catas

trófico para os dias de hoje, que no
ano de 1937, portanto, há 74 anos,
na estação meteorológica do Bra
cinho (antiga Empresul) na Serra
do Mar, no nordeste do Estado de
Santa Catarina, hoje município
de Schroeder, choveu 7.473mm.
Um dos maiores índices pluvio
métricos do país e em 24 horas
choveu.404mm. Isto é assustador!

Quanto choveu em novembro de
200S? Tem-se notícia que nos dias
22/23 de novembro daquele ano

a chuva acumulada em 24 horas
foi de 2S0mm. Oficialmente não
existem registros da época e até

hoje se espera pelas tais esta

ções meteorológicas da Epagri.
As chuvas causaram e causam

tragédias por todos conhecidas,
ainda não totalmente recupera-

E
-L

o
II

•

Ceig ate' is Elétricos
e desejando mais 50.I

www�(.eig'Q'n.co,m.br I vendas@ceigon'.com.br I 41 3023 ... 4466
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GERALD WERNINGHAUS:
.A.

MECANIC
Natural de Rio do Sul, Geraldo Werninghaus trouxe à Weg a experiência que possuia junto aos

tornos, às fresadoras, estopas e graxas. Nascido em J 932, ele vivenciou esse universo desde a

infância, já que compôs a terceira geração da famflia a seguir carreira na mesma área.

JARAGuÁ DO SUL
........................ ,

, .

KELLY ERDMANN

Dos 14 aos 27 anos, Wernin

ghaus realizou o aprendizado
livre dos segredos da mecânica,
passando ainda por empregos
fora do olhar paterno. Ele inte

grou a equipe de funcionários
das Indústrias Vahldick, em Blu
menau. Em 1951 serviu ao Exér

cito, no mesmo município. Aos
20 anos, voltou a trabalhar com
o pai, em joinville. Ele fez cur

sos de Controle de Produção,
Organização industrial, Produti
vidade e Cronometrista. Em São

Paulo, ainda frequentou aulas de

Controle Estatístico de Qualida
de, Gabaritos e dispositivos in

dustriais, usinagem e tecnologia
operacional.

Dedicado ao trabalho e tam

bém à comunidade, o empresá
rio aproveitou- o período no qual
deixou as atividades executi

vas diretas na .Weg e passou ao

Conselho de Administração, em

1989, para dar a largada a uma

vitoriosa trajetória política. Ele

ocupou a cadeira de vereador e

de deputado estadual antes de

WWW.CATOUCASC.ORG.BR

chegar ao posto de prefeito de

jaraguá do Sul. Em fevereiro de

1999, enquanto exercia o car

go, morreu após um acidente de
trânsito. Werninghaus também

foi um dos fundadores do Cor
po de Bombeiros Voluntários e

do Beira-Rio Clube de Campo.
Como atleta, defendeu jaraguá
do Sul nos jogos Abertos de
Santa Catarina, na modalidade
Bolão.

o Correio do Povo - Como a

senhora acredita que o seu fa
lecido marido estaria neste mo

mento, no qual a empresa que
ele criou comemora SO anos?

Llliam Werninghaus - Ele
estaria muito orgulhoso-É uma

pena que ele não esteja mais

aqui, presente para ver tudo isso.

OCP - Se ainda estivesse

vivo, de que maneira a senhora
acredita que ele gostaria de ver
a Weg daqui aSO anos?

Liiiam - Ele tinha esperan

ça de que ela crescesse sempre
mais. Que chegasse tão longe,
acho que ele não imaginava, mas

.

esperava vê-Ia grande. No início

A c-ocnsc:e com.W'EG

foi tudo muito difícil para todos,
inclusive, para nós, as mulheres .

Era uma economia danada, eles
'tinham muito trabalho e ficá
vamos sozinhas. Mas, tudo fez

parte do sucesso.

UMA EMPRESA QUE IIVEI
NO DESENVOLVIMEIlO DOS
FUNCIONARIOS MERECE MESMO
OS PARABÉNS..

E MUITOS OUTROS 50
A CATÓliCA DE SMf
TEM ORGUlHO DE SER P

•
••
••
•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PRIMAVERA COLORIDA

1:1
Bradesco

Vida e Previdência

Para embelezar e tificar
TANUÍTAVARES FILHO/PMJS

Agricultores do
município já podem
fazer seus pedidos
de mudas através
da Prefeitura

SEU CARRO

Vistoria
de graça
o Núcleo deAutoMecânicas
de Jaraguá do Sul dá uma força
e tanto para os proprietários
de veículos. Neste sábado, das
9h às 17h, naPraçaÂngelo
Piazera, osmecânicos do
grupo yão fazer um check-up
completo e gratuito para os
motoristas que forem até o
local. Para participar, basta
çomparecer ao local e se
cadastrar, mediante a doação
de 1 quilo de alimento não
perecível. Serãomais de 20
testes que indicarão asituação
do veículo e quempassar

.

pelo evento ganhará 10% de
desconto no custo demão de
obra quando levaro carro auma
das oficinas nucleadas.

O objetivo doprograma
NG, que acontece emvárias

regiões do Estado, é orientar as
pessoas quando aos perigos
quepodemsurgir com a falta
demanutençãoperiódica
nos veículos. Os profissionais
lembram que a condição
automotiva influencia
diretamente em acidentes de
trânsito, além do tempo de
vida tí,'til dos veículos:Outra
meta é divulgar o trabalho das .

oficinas. '

JARAGUÁ DO SUL

Já está em andamento a se

gunda edição da Campanha
de Mudas Frutíferas e Arbóre
as da Prefeitura de Iaraguá do
Sul. Destinada a agricultores do

município, a iniciativa oferece

aproximadamente 400 varieda
des. São mais de 200 frutíferas -

como abacateiro, caramboleira,
goiabeira, jabuticabeira, laran
jeira, mangueira, pessegueiro e

videira, e quase 200 arbóreas,
com acácia, cabreúva, canela,
chorão e paineira. Os preços,
abaixo do valor cobrado pelo
mercado, variam de R$ 3 a R$
250 - dependendo da espécie e

do tamanho da muda. As enco
mendas devem ser solicitadas
na Secretaria do Desenvolvi
menta Rural e Agricultura (rua
Walter Marquardt, 1111, Barra
do Rio Molha) até o dia 13 do

próximo mês, mas para os pe
didos grandes de uma única va

riedade' o prazo encerra no dia
30 de setembro.

A lista completa das espécies
oferecidas, com seus respectivos
custos, está disponível na inter
net, através do site (http://portal.
jaraguadosul.sc.gov.br /), aces

so no campo "PMJS - Serviços",
item "Campanha de Mudas". O
coordenador da campanha e en-

Primeira edição da campanha em 2011 aconteceu no final do outono

tio destas mudas.
As encomendas serão entre

gues no dia 19 de outubro, no pe
ríodo da manhã, no pavilhão ''N.'
do Parque de Evéntos. Quem não

puder comparecer nessa data,
deve mandar um representan
te para buscar suas mudas, pois
elas não podem permanecer no
local da entrega.

genheiro agrônomo, Jackson Ha
roldo Schütz, aconselha os pro
dutores a entrar em contato com.

os técnicos da Secretaria antes

de fazerem seus pedidos. "Eles

podem ligar e solicitar orienta

ções sobre a variedade mais ade

quada para cada região do muni
cípio'" sugere para que o projeto
tenha aindamais resultado.

De acordo com Schütz, o ob
jetivo da campanha é incremen
tar a variedade e as produções
comercial, caseira e orgânica,
incentivando a fruticultura no

município e o aumento do con

sumo de frutas entre os [ara
guaenses. E a inclusão de arbó-

reas visa incentivar o plantio e o

reflorestamento, melhorando o

aspecto paisagístico da cidade
com espécies nativas e exóticas.

Ele ainda destaca que, além
de sua importância como fome
cedoras de alimentos, as árvores
frutíferas também contribuem

para a recuperação de áreas de

gradadas e para atrair a fauna
silvestre. Já as arbóreas contri
buem para a purificação do ar e

à proteção do solo. O engenhei
ro agrônomo acrescenta que a

campanha é' promovida duas
vezes ao ano, sendo uma no final
do outono e outra na primavera,
épocas apropriadas para o plan-

SERVIÇO
O QUÊ: Campanha de Mudas
Frutíferas e Ilrbóreas
QUANTO: de R$ 3 a R$ 2SO
CONTATO: (47) 2106·8114

.

PRIlZO: pedidos devem ser

feitos até o dia 13 de outubro
.

INSUMOS PARA:
..Met'.lmedinica
..Refrigeração
-Galvanoplastia
..Oelree1etrônico
-Energia
·Retuperaçio
-laboratório 'e 'Vidraria

Expre.ssamos nossa
admiração e apreço por
uma' empresa brilbante.

Parabéns WEG por seus
,50anos de sucesso!

R Estados Unidos, 555, Bacacberi , C,ritiba/PR
feRe,,: (55) 41 3351..5696l (55) 41 3357 ..8042
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oWEG GARANTE REABILITA
,

DE DEPENDENTES QUIMICOS
JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

Além de incentivar o
acesso à arte, a Weg
também tem um papel
fundamental na reabilitação
de pessoas acometidas

pela dependência química.
É que a empresa vem

apoiando a Comunidade

Terapêutica Vida Nova. A

parceria recente foi firmada

apenas alguns meses atrás,
mas já rende resultados
animadores.

De acordo com Arsanjo
Colaço, presidente da

entidade, o apoio da
fábrica jaraguaense está
sendo primordial ao
sustento da casa, que trata

de pacientes entre os 12

e os 18 anos de idade,
todos eles com problemas
relacionados ao vício de

entorpecentes. "Ainda não

possuímos o patrocínio
público, por isso, a

associação com a Weg é
tão importante", explica.
Formada em 2010, a

instituição atua com

uma sede própria há

quatro meses, mas

vem desenvolvendo
trabalhos voluntários
desde 2002, em [araguá

do Sul. Atualmente,
quatro adolescentes
estão internados 'no

local. O tratamento tem

nove meses de duração,
sendo que 180 dias são

de confinamento na

residência e outros 90

pautados pelo processo de

reinserção social.

Segundo Colaço, o
patrocínio da Weg é

fiinda não
'"

possuimos
o patrocínio

público,
.

por ISSO, a
. -

associaçao
coma

�gétão
'

importante

importante, pois, em
geral, os internados
não possuem condições
fi nanceiras de arcar com

os custos gerados por
uma clínica desse tipo.
"Normalmente, eles
já perderam a família,
emprego e podem já não

ter mais nem casa para
morar", complementa.
Além do espaço físico,
a Vida Nova também
trabalha com outras

iniciativas. O grupo de

apoio visa o fortalecimento
do dependente químico
para que consiga

permanecer distante dos

entorpecentes. Dentro do

programa de reinserção,
o intuito é aperfeiçoar as
técnicas contra possíveis
recaídas e o posterior
encaminhamento ao

mercado de trabalho. Na
sociedade em geral, a

comunidade faz palestras e

a distribuição de materiais

impressos com o objetivo
de esclarecer as dúvidas
dos jovens quanto ao

consumo das drogas.
Por fim, a equipe oferece
tratamento a pessoas
em situação de risco
encontradas nas ruas do

município.

••
••
••

111
INICIATIVA

Arsanjo Colaço: normalmente, quem está na comunidade
não tem condição de bancar o tratamento, ou seja, sem

apoios como o da Weg, o trabalho seria inviável

".

a :ua
t u r I e m o

UMA EMPRESA DO GRUPO ALATUR

lCOSMOS
VIAGEM E TURISMO
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Primeira edição
do evento terá

apresentação
de bandas, ação
solidária e palestra
com João Estrella

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Apartir de amanhã, jovens
de toda a região poderão

participar da programação da I
Semana Municipal da Juventu
de. As atividades iniciam neste

sábado e vão até o próximo dia
24. O público alvo do evento,
orgànizado pelo Conselho Mu

nicipal de Juventude (CM]) e

pela Prefeitura Municipal de
Iaraguá do Sul, são jovens de
15 a 29 anos. As instituições e

os jovens interessados em par
ticipar, devem se inscrever por
meio do site da Prefeitura.

O tema da semana é: "Jovem,
'uma vida em construção". A
aberturaocorre amanhã, a partir
das 19h45, na Comunidade Ba
tistaVida Nova, localizada na rua
Rudolfo Hufenuessler, Centro.
No "Acústico", quarta edição da

atração que este ano foi incorpo
rada à Semana da Juventude, as
bandas Além dos Cravos, CBVM

Semanada Juventude inicia
amanhã em [araguá do Sul
Jovem e o casal Fabiano e Iacke
line Khrennke farão o som da
noite. A primeira a se apresentar
é a cantora Neiva Flores. De acor
do com Laci Felippi, secretária
executiva do CML o evento não
tem cunho religioso. "O pastor
Rudi, nosso vice-presidente, é da
comunidade Batista e disponi
bilizou o espaço para podermos
fazer a abertura lá", ressalta.

A grande atração da semana,
no entanto, é a palestra do dia
21, próxima quarta-feira. João
Guilherme Estrella, protagonista
do livro que deu origem ao filme
"Meu nome não é Johnny", fala
rá sobre a construção da vida do

jovem. A palestra será ministra
da no Teatro da Scar às 19h30.
"Toda a programação do evento

é gratuita, inclusive a palestra,
portanto, basta se inscrever no

site", destaca. Laci explica que as

escolas interessadas e que junta
rem um número expressivo de jo
vens devem procurar a secretaria
do CMJ pelo telefone (47) 2106-
8287. O CMJ disponibilizará o

transporte dos bairros mais afas
tados até a Scar. Para o último
dia, está programada uma Ação
Solidáriaepara a arrecadação de
alimentos não perecíveis que
serão entregues a famílias caren
tes cadastradas na Secretaria de
Assistência Social. As inscrições
para o evento já estão abertas

pelo: www.jaraguadosul.com.br.

A História de João EstreIIa inspirou o� "Meu�me não é Johnny"

o pastor Rudi, nosso vice
presidente, é da comunidade Batista

e disponibilizou o espaço para
podermos fazer a abertura lá.

W",alfl.à I'elippi,� seCIlt'f!J:d!k;(iu:,'lÔa
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Parte importante no crescimento de

Jaraguá do Sul,e região

Parabéns WEG
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CULTURA

Brasília. Já em 2010, ganharam a

segunda posição no campeonato
finalizado em Belo Horizonte.

No mês passado, a dupla
conquistou o mesmo posto na

versão estadual da competição.
Cunhados fora dos palcos, eles
convivem faz pouco mais de
uma década. Na época em que
se conheceram, ainda viviam
em uma pequena cidade do
Paraná chamada Dois Vizinhos.

A mudança para [araguá do Sul
acabou virando algo automático,
afinal, boa parte da família
escolheu o endereço como local

perfeito à construção de uma

nova vida. Somente ostentando
o crachá de colaborador da

Weg, está Gilmar e outros

cinco irmãos, além do cunhado,
Valdemar.
A dupla sertaneja, que se

formou de fato nos corredores
da empresa, os une na profissão
e também do lado de fora do

expediente. Quando não estão

na fábrica, os paranaenses
embalam os violões. Tanto que
os dois trabalham nas canções
do segundo CD e, nos fins de

semana, costumam fazer shows
na microrregião. Para quem

quiser contratá-los, basta entrar

em contato pelos telefones

(47) 9144-5304, 9167-1396
e 9986-9138.

,."

CAN AO PARA HOMENAGEAR
JARAGUÁ DO SUL trajetória da fábrica jaraguaense.

A tarefa não poderia ter chegado
a vozes mais famosas dentro

do parque fabril da cidade. Os
dois têm levado o nome da Weg
como acompanhamento nos

festivais de música, destinados
exclusivamente a funcionários
das indústrias brasileiras, que
participam. Por três anos, eles
se apresentaram no evento

organizado pelo Sesi e, em

todos, alcançaram colocações
festejadas. Em 2008, Ego e

Gilmar, como são conhecidos,
chegaram ao terceiro lugar na
etapa nacional, realizada em

KELLY ERDMANN

Uma história de sucesso

merece ser contada e também
cantada. Pautados nesse ritmo,
Gilmar de Souza Pedroso e

Valdemar Szeskoski resolveram
transformar os 50 anos da Weg
em música. Conhecidos nos

corredores da fábrica como

uma dupla, eles aproveitaram
um convite da própria empresa
e colocaram a criatividade em

funcionamento. O resultado
dessa união foram quatro
estrofes que enaltecem a

FOTO ARQUIVO EGO & GILMAR

o sucesso é o resultado de uma empresa

que há 50 a�()�"contribui
com o crescimento da nossa sociedade.

NOS PALCOS

Dupla sertaneja Ego & Gilmar,
além de ser composta por
cunhados, também se encontra

nos corredores da Weg

y
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izia:
Homens você não pode comprar,

) Nem pedir emprestado
t Homens motivados por uma

� ideia são a base do êxito
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Weg - SO anos de história

Ego & Gilmar

Uma história que caminha

Que conquista e realiza
A união de três ideias
Onde tudo começou

Humildade, inteligência
Dedicação e competência
Exemplo que sempre marca

Cinco décadas de glórias

Weg
Parabéns pra você
50 anos de história

De conquistas e vitórias

Que ultrapassa gerações
Parabéns pra você

Que vem o mundo conquistando
Todos juntos transformando

Energia em soluções

Eu faço parte desta história
Eu reguei essa semente

Está gravado na memória
De um grupo de tanta gente
A gente cresce com a Weg
Força que ninguém segura
Três pilares sustentando
Essa grande estrutura

••
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/I.�nte cresce ecm a \VEG
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II FESTA RELIGIOSA

Vi!r�:!���cia paróquia··completa cem anos
MARCELE GOUCHE

PROGRAMAÇÃO
HOJE
• 9h - Visita das escolas.
• 14h - Missa com os

grupos da Terceira Idade,
Apostolado da Oração e

Clubes das Mães.
• 15h30 -18h30 - Tarde

dançante.
• 16h - Bingo.
• 20h - Missa da Família e

ShowMilhões de Vozes, com
padre Reginaldo Manzotti.

Massaranduba comemora centenário
da igreja e lança livro que fala sobre
a história da religiosidade local
MASS.ARANDUBA Padre Goral tinha a ajuda do

padre João Zygmunt, que tam

bém era polonês. Um ano de

pois, um auliliar se uniu a eles no
cuidado religioso do povoado, o

padre Estevão Stawianowski. To
dos eram lazaristas.

Os padres foram para Curiti

ba em 1921, dando lugar aos co
legas vindos da cidade vizinha,
Luís Alves. Os novos sacerdotes
eram salesianos, congregação
que se mantém em Massarandu
ba até hoje. O primeiro pároco
salesiano do povoado foi o padre
Hugo Maria Simon.

Em 1923, foi construídaa igreja
que substituiu a capela de madei
ra. A sede recebeu a estrutura atu

al em 1979, com capacidade para
600 pessoas .:A paróquia é liderada

pelo padre Enri Clemente Leig
man há dois anos.

GUSTAVO ClORAL

Há poucomais de cem anos, urn

grupo de alemães, italianos e

poloneses colonizaram o local que
hoje é Massaranduba. O município
completa 50 anos em 2011, mas,
meio século antes, a paróquia da
cidade já existia. No início, em 1893,
os habitantes seguidores da religião
católica se reuniam em urna casa.

Depois, passaram a realizar os cul
tos em urna pequena capela em

Guarani-mirim. Aqueles pioneiros
não imaginavam que, cem anos

depois, o grupo de fiéis se tomaria
urna paróquia com 3.500 famílias
de 26 comunidades.

A iniciativapara formar urna pa
róquia foimotivada por urn proble
ma de comunicação. Os imigrantes
poloneses não entendiam o que os

franciscanos vindos de Blurnenau
falavam. Eles viram a necessidade
da presença de sacerdotes da mes

ma nacionalidade a fim de suprir as
questões religiosas da comunidade.

Em busca do objetivo, os ca

tólicos foram a Florianópolis para
pedir ao bispo da época, Dom João
Becker, padres da Polônia para mi
nistrarem na região.A solicitação foi
realizada oficialmente no dia 15 de

junho de 1911. Três meses depois, o
padre JoaquimGoral chegou aMas
saranduba para ser o cura da igreja.
Naquele dia surgia a Paróquia Sa

grado Coração de Jesus.

AMANHÃ
• 9h - Missa com crianças e

Jovens.
• 10h - 1 aVolta Ciclística do

Sagrado.
• 14h - 1 a Trilha do Sagrado.

,---"'IOI!!fJí.', • 14h - Gincana jovem.
• 16h - Desfile de carroceiros,
CTG, motociclistas, jipeiros
e quatrC! rodas.

• 17h - Missa sertaneja.
• 19h30 - Bingo beneficente.
• 22h30 - Baile com BandaMil.

TRADiÇÃO
Pároco padre Clemente posa com o livro sobre a
história do centenário em frente à igrejamatriz
da Paróquia Sagrado Coração de Jesus

DOMINGO
• 9h30 - Celebração
conclusiva do centenário,
com presença de Dom
Irineu Roque Scherer e do
Inspetor Salesiano padre
Orestes Carlinhos Fistarol.

• 14h - Apresentações culturais.
• 18h30 - Tarde dançante com
MusicalJM.

Livro conta ahistória daparóquia
Há urn ano, quando começa

ram as comemorações do cente

nário- a comunidade começou
a produzir um livro que conta a

história da Paróquia Sagrado Co

ração de Jesus. A publicação foi
concatenada pelo padre Antônio
Francisco Bohn, de Luís Alves. A

organização foi feita a partir de
levantamentos de dados e ínfor-

mações históricas, assim como

fotografias antigas cedidas pelos
fiéis. O livro, intitulado "Uma his
tórica centenária - 1911- 2011",
foi lançado ontem.

A comemoração do cente

nário também contou com a

visita da imagem do padroeiro
da paróquia às 26 comunidades

que a compõe. Desde o dia 17

de setembro de 2010, a imagem
ficou 15 dias em cada comuni
dade, começando pela Santo

Antônio, no 10 Braço do Norte.
A São João Bosco, de Ribeirão

Lagoa, foi a última a receber o

padroeiro, que chegou em car

reata ontem à noite ao Centro

EsportivoMunicipal, onde ocor
rem as celebrações.

Haverá em todos os dias

exposições, feiras, churrasco e

parque de diversões.
Local: Centro Esportivo
Municipal (Fecarroz)

TRANSPORTES
NACIONAL E INTERNACIONAL

,47 3371 8333
www.behling.com.b.r
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NAAGENDA

SOCIAL

Ação Comunitária da

Weg acontece no próximo
domingo, 18, na Arena

Jaraguá. Evento oferece
64 atividades para a

população
,

ANIVERSARI DA WEG TEM

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

KELLY ERDMANN

'A gente cresce com a Weg'. Esse

é o título da campanha que a empresa

lançou como forma de comemorar o

cinquentenário. Durante os últimos
nove meses, a fábrica sorteou, entre os

funcionários, mais de R$ I milhão em

prêmios divididos em cem quantias
de R$ 3 mil, 55 de R$ 5 mil outros 12

automóveis zero quilômetro.
,

Além disso, trabalhadores e

comunidade ainda têm uma agenda

especial para usufruir. No último
dia 10, por exemplo, 50 casais

participaram de um casamento

coletivo, na Associação Recreativa. Na

terça-feira passada, também ocorreu o

Prêmio de Inovação, no qual o intuito
era identificar e premiar trabalhos de
alunos do ensino superior e técnico.
Os vencedores receberam R$ 50 mil.

Um dia antes, aconteceu a abertura
da exposição 'Conte sua história'. A,

mostra, que permanece disponível
para visitação, no Museu Weg,
decorou o espaço com a trajetória

dos colaboradores transformada em

depoimentos. O acervo pode ser

visto diariamente, na Avenida Getúlio

Vargas, 667, no Centro.
Outra atração imperdível é a

Ação Comunitária, agendada para

domingo, 18, na Arena [araguá. O

evento começa às 9h e conta com

. quase mil voluntários, entre internos

e externos, mais de 50 parceiros e

64 atividades. Elas incluem exames

de saúde, orientação profissional,
educação financeira, distribuição de
mudas frutíferas, informações sobre

os direitos dos consumidores e de
como prevenir acidentes e interações
com o Instituto Schürmann. O acesso

é gratuito.
Para finalizar a maratona festiva,

ocorre, em 25 de setembro, a

Corrida Rústica, a partir das 8h30.

E, nesta quinta-feira, ainda foi dia do

lançamento oficial do livro que trata

dos 50 anos da Weg. Uma atividade,
porém, ainda não tem data definida: a

apresentação do Bolshoi, na Scar. Para
saber mais, basta acessar o hot site

http://weg50.weg.net/50/.

••
••
•
•
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cautela. "Ainda temos blocos de
rocha soltos no paredão, que ain
da podem cair sobre a pista, mas
temos que liberar o tráfego", ex
plicou. Por isso, o departamento
deve manter monitoramento
constante até que as obras de

contenção iniciadas em abril e

prejudicadas com a chuva deste
mês estejam concluídas.

Bradesco
Vida e Previdência BR pode 'ser liberada hoje

EDUADO MONTECINO

Recuperação da
rodovia não foi

prejudicada pela
baixa "visibilidade

"

causada pela chuva
fina que caiu ontem

CORUPÁ/SÃO BENTO DO SUL

PEDRO LEAL

Mesmo com a chuva fraca e

a visibilidade baixa devido
à neblina as obras para a libera

ção do Km 93 da BR-280, entre
Corupá e São Bento do Sul, con
tinuam avançando. Com sorte o

trecho pode voltar a ser utilizado
ainda hoje, afirma o supervisor
do Dnit (Departamento Nacional
de Infraestrutura e Transportes)
de Mafra, Jefferson -Bittencourt,
"Apesar do problema ter sido
bastante grave, conseguimos
contornar a situação", diz.

liHavia uma preocupação
com a previsão de chuva, mas

como foi fraca, não atrapalhou
o serviço", declara Bittencourt.
Caso a intensidade se mante

nha a mesma da manhã de on

tem, a rodovia pode voltar a ser

utilizada hoje, mas ainda exige

tNGARRlfll7tDO
Caminhão
t..ánea via

Mesmo com visibilidade baixa, trabalho de liberação continua na BR·280

Problema antigo
o trecho foi interditado na

quinta-feira passada, após um

deslizamento de terra causado

pela seqüência de dias de chuva
forte sobre o Estado. Na sexta-fei
ra, parte do esforço de recupera
ção da pista foi desperdiçado devi
do a uma nova queda de barreira,
aumentando a quantidade dema
terial na pista. Esta foi a segunda
vez que o trecho Corupá-São Ben
to do Sul da rodovia foi interdita
da neste ano - em fevereiro, uma
série de deslizamentos interditou
a pista até o mês de abril. O órgão
investiu R$ 21 milhões na conten

ção dos trechos mais críticos, e

outros 38 milhões para recuperar
toda a rodovia, que teve 27 pontos
de queda de barreira somente com
as chuvas de verão.

EDUARDO MONTECINO

Trânsito continua confuso
com obra em Jaraguá do Sul

Jalta de atenção dos motoristas seria
maior causa dos problemas com o desvio

'"

Motoristas desorientados e

falta de sinalização causaram pro
blemas no trânsito entre a Ilha da

Figueira e o bairro Vila Nova na

manhã de ontem. Sem saber di
reito por onde seguir, condutores
pegaram vias bloqueadas, atrapa
lhando a circulação de veículos
nas proximidades da rua 25 de Ju
lho - em obras desde esta segun
da - feirapara instalação de galerias
pluviais para evitar enchentes.

Segundo o diretor de Trânsi

to, José Schmitt, o problema está
sendo causado por falta de aten- "

ção. "As pessoas precisam tomar

cuidado pelos próximos dias e, se

possível, evitar transitar pelaVila
Nova e a Ilha da Figueira", orien
ta. Para tranqüilizar a população,
Schmitt informa que a rua Olívio

Domingos Brugnagno pode ser

liberada hoje - o que deve aliviar
bastante os congestionamentos.

"O diretor da pasta nega que a

sinalização seja insuficiente. De

acordo com ele, o que acontece é

que algumas pessoas ignoram a si

nalização e removem os cones de
trânsito durante-anoite. "Nós temos

policiamento e avisos adequados
"

no desvio, mas a população, às ve
zes, ignora as placas", comenta.

Porém,' Schmitt não nega que
a situação esteja grave. "É um sa

crifício que tem que ser feito para "

que a região não volte a alagar
quando a chuva voltar", explicou.
Pelos próximos 15 dias, pede com
preensão da comunidade. "Sei que
está difícil e o trânsito está lento,
mas é temporário", afirma.
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CULTURA

JARAGUÁ DO SUL
.............................................. " , , .

KELLY ERDMANN

Inaugurado em 2003, o

programa 'Música para to

dos', da Scar, permanece
na ativa graças ao apoio da

Weg. Através de patrocínio
intermediado pela lei Roua

net, que deduz de impostos
federais os montantes dire
cionados a ações culturais,
a empresa ajuda o projeto
a atender, atualmente, 130

crianças, jovens e adultos
de [araguá do Sul e região.
No ano passado, foram 160

pessoas beneficiadas.
Conforme o coordenador

e professor, Roberto Kock,
os alunos auxiliados por
meio da iniciativa não

desembolsam mais do que
R$ 40 mensais pelas aulas.
Não fosse a ajuda, cada
um precisaria pagar pelas
atividades algo em torno de.
R$ 300, ou seja, grande parte
dos estudantes das classes
de instrumentos musicais e

também de prática artística
não teria condição financeira
de se matricular.

Outro beneficio impor
tante é o fato de as bolsas
de estudo serem, na maioria
dos casos, completas. "En
tre 80 e 85% das pessoas

DAWEG CONTRAPARTIDA
Alunos do programa �Música para todos' fazem

apresentações mensais no Museu Weg

atendidas recebem o patro
cínio integral. Sem a Weg
isso seria inviável", comple
menta Kock. Entre as opções
oferecidas aos interessados

o público mais experiente.
Há grupos de sopros, canto,
técnica vocal, cordas, bate
ria, teclado, piano, acordeão
e harpa, esta a mais recente

mente incluída na lista.
Além disso, os partici

pantes do 'Música para to

dos', ainda se apresentam,
de maneira gratuita, à co-

munidade. Todos os meses,

na última quarta-feira, há
concertos abertos dentro
do Museu Weg, instalado
na Avenida Getúlio Vargas,
no Centro de [araguá do Sul.
Eles servem para os alunos
mostrarem à plateia o que
aprendem dentro das salas
de aula da Scar. A contra-

partida, segundo o coorde
nador, Roberto Kock, tam

bém ajuda os estudantes a

se acostumar com o palco.
Em setembro, a mostra deve
ocorrer no próximo dia 28.

Para outras informações,
basta entrar em contato

com o Centro Cultural pelo
telefone (47) 3275-2477.

•
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em Ingressar no universo ar-

tístico do Centro Cultural da
Scar, estão 12 modalidades.
Elas partem da musicaliza

ção infantil e atingem até

. -
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OLIMPÍADAS ESCOLARES

Duas equipes de basquete de Jaraguá
representam o Estado e lideram grupos

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Representando Santa Cata

rina, as equipes feminina e

masculina de basquete de Iara
guá do Sul começaram arrasa

doras nas Olimpíadas Escolares,
que acontecem em João Pessoa

(PA). Os dois times venceram

as primeiras partidas e lideram
seus grupos. Na última quarta
feira, as meninas derrotaram
Mato Grosso do Sul por 120 a 11

e ontem venceram Alagoas por
59 a 10. Os garotos também es

trearam com vitória esmagado
ra sobre Alagoas por 104 a 23. Já
no segundo jogo, conseguiram
a virada sobre o Rio de Janeiro
nos últimos segundos e vence

ram por 55 a 54. As duas equipes
encaram São Paulo hoje no jogo
que vale a classificação para a

segunda fase, quando ficam ape
nas os quatro melhores.

A delegação do time feminino
é uma das maiores da competição.
Das dez meninas, quatro tem a

companhia dos pais e uma conta

com a torcida do pai e do irmão.
"0 nosso principal diferencial é a

união do time, o apoio da escola e

dos pais, que acompanham os fi

lhos", diz a treinadoraVivian Cam
pos, que deu folga para as atletas
descansarem antes do jogo deci
sivo. "0 clima tá muito quente e

elas terminam os jogosmuito can

sadas", conta Vivian, que levou a

filha Emily, de apenas oito meses,

para fazer parte da torcida.
O treinador da equipe masculi

na, Rafael Mueller, liberou os joga
dores para tomarem um banho de

piscina e descansarem para a parti
da contra São Paulo. "Contra o Rio,
foi um jogo sofrido e agora eles pre
cisam se preparar emocionalmente

também", comenta. Rafael está con
fiante para a classificação: "viemos
preparados e os garotos estão bem".

Treinadora Vivian Campos orientando
as aOetas acompanhada da filha EmUy

FOTOS GASPAR NÓBREGA/COB

DESTAQUE Equipe feminina venceu os dois jogos
que disputou na competição nacional

BOM DE BOLA

Guaramirim
será sede
Napróxima semana,

Guaramirim sedia a etapa
regional de um dos mais

populares campeonatos
de futebol escolar do
Estado, o Moleque Bom
de Bola. Equipes de dez
cidades farão parte da

competição que será
aberta oficialmente na

segunda - feira 19, às
19h30, no ginásio de

esportes Prefeito Rodolfo
Iahn, São times das

categorias feminina e

masculina, com idades
entre 12 e 14 anos, que

.

buscam a classificação
para a etapa estadual.
Além de Guaramirim,
jogam equipes de Rio do

Sul, Blumenau, Joinville,
Timbó, Ituporanga,
Ibirama, Mafra, Jaraguá
do Sul e Taió. Os jogos
acontecerão durante
toda semana no

estádio municipal João
Butschardt (Seleto),
estádio Rodolfo Iahn

1

(Avaí), campo dos bairros
Amizade e Rio Branco.
As finais estão marcadas

para a manhã do sábado,
dia 24. Guaramirim
será representada pela
equipe feminina da escola
Alfredo Zimmermann, e
no masculino pela escola
Almirante Tamandaré.
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CASES

É um orgulho para um
produtor nacional ter um

parceiro como a T-VégCREDIBILIDADE LUCIANO MAIA COSTA
GERENTE DE ATENDIMENTO DA FRANHO

JARAGUÁ DO SUL de disco. A empresa conta com 70

funcionários e produz cerca de cem

equipamentos por mês e os vende

para todo o mundo. Com isso, a

parceria com a Weg se tornou de
extrema importância. Para Costa, a

principal vantagem é que a empre
sa jaraguaense "possui produtos de

extrema qualidade e representantes
espalhados pelo Brasil, que prestam
serviços de ótima qualidade tam

bém. Este é um diferencial impor-

tante", Além disso, comprar produ
tos da Weg representa, de acordo

com o gerente, uma história antiga
de parceria, com qualidade e servi

ços acima da média.
Por tudo isso, a Franho parabeniza

a Weg pelos seus 50 anos de existên

cia e diz que "é um orgulho para um

produtor nacional ter um parceiro de

tamanha grandeza, que representa
um salto de qualidade e organização
em relação a seus concorrentes".

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

ALEXANDRE PERGER

Vinhedo, interior do Estado de São

Paulo. De acordo com o gerente de
atendimento da empresa paulista,
Luciano Maia Costa, a parceria ini

ciou com a compra de motores e

depois a relação se expandiu com a

aquisição de tintas e equipamentos
elétricos e eletrônicos.

A Franho, assim como a Weg,
existe há 50 anos e é uma das mar

cas mais conhecidas no que diz res

peito a máquinas de serra fita e serra

Para que uma empresa chegue
aos 50 anos crescendo cada vez

mais e com a imagem projetada em

todo o mundo, é necessário cons

truir e garantir a credibilidade pe
rante os parceiros e clientes. Há

mais de 30 anos, a Weg começou
a comercializar seus produtos para
a Franho, localizada na cidade de

MARCELE GOUCHE

A capacitação dos funcio

nários é um fator de extrema

importância para o sucesso de
uma empresa. Quando a cidade

dispõe de instituições de ensi

no capazes de formar cidadãos

e prepará-los para o mercado de

trabalho, essa tarefa não se tor

na tão árdua. No caso de [ara
guá do Sul, um dos exemplos é

o Colégio Marista São Luís, que
há quase cem anos presta sua

contribuição para a comunidade

jaraguaense, incluindo a Weg,
que conta com vários ex-alunos
do Marista no quadro de funcio

nários.
Muitos deles, hoje ocupam ADELMO FRIETZEN - COORDENADOR DE VENDAS DA WEG TINTAS

cargos de destaque na empresa,
como é o caso do coordenador

de vendas, Adelmo Frietzen,

que está na segunda passagem

pela Weg. A primeira iniciou

em 1978 e terminou quando o

coordenador decidiu montar o

próprio negócio e a segunda já
dura 1 1 anos. Frietzen destaca

que a organização, a cobrança e

o nível de ensino do Marista fo
ram essenciais para a formação.
"O conhecimento adquirido lá
fica para a vida. O que apren
di me ajudou a desenvolver as

atividades aqui na Weg, con

tribui na organização dentro da

empresa", comenta. Para ele, o

conhecimento adquirido aliado
com o crescimento constante

da Weg dá uma estabilidade

dentro da empresa e "abre as

portas" .

Sobre o Marista, o coordena
dor destaca que o Colégio pre

para um cidadão com conheci

mento, preparado para o futuro

e para o mercado de trabalho.
"Essa relação não deixa de ser

uma parceria entre a Weg e a

instituição de ensino", afirma

Adelmo, que é casado e tem um

filho e uma filha. "Ioda minha
família passou pelo Marista e

meu filho também trabalha na

Weg", conclui.

••
••
••
•

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

:"'!i;íii!�� "II.',,� 1"#/, 'iIJ� "D� .,,�. '�YIi 'I� ,,'ii!'" J "." "' � �,J" Ij-.<� 'i '�"'P �II, �'" "h' I' J�� , ",ii" "iti'/#!;':'�" I,'III,,�II,';I"' 'iffl��;;,>,*�J !;<j1iilJIttil""I", "", 1��I�i!k�'
'

111i1lti,1!:I;I, !IW 0';/1 1,,1' .;j""" �����, �:J!- � .. "#. 'llI�

A FRANrtO PQYQbeV\,ízQ Q W6� POY seu Qv\'íveysáyío de 50 ttV\,os.

6sttt VtA,OSjUJI\,tos Jl\,esta cttmÍ-II\,Vttl�tt

e temos Oyg uLl10 ote seyVtA,Os '

pttyceÍ-YOS l1á ttlll\,tos tlJl\,OS.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Encerram hoje
. .".",

asmscriçoes
Bradesco

Vida e Previdência

Mobilização contra impostos irá sortear
o direito de compra de um Fiat Uno zero

que, sem os tributos, baixa R$ 8 mil
JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO ClORAL

Hoje e amanhã, Iaraguá do Sul
e outras mais de 100 cidades

do Brasil serão mobilizadas pelo
Feirão do Imposto. O objetivo do
evento é a conscientização da po
pulação sobre o quanto é pago de
tributo nos valores dos produtos.

A realização do Feirão do Im

-posto em Iaraguá do Sul é uma

iniciativa do Núcleo de Jovens Em

preendedores Acijs-Apevi, com a

coordenação do Conselho Nacio
nal do Jovem Empreendedor,

Durante a mobilização, me

dicamentos serão vendidos sem

impostos na Farmácia Popular,
localizada em frente ao Pos
to Marechal, no Centro, entre

9h30 e 15h30. Ações educati
vas também fazem parte, como

.
.

a exposição do percentual de
impostos que incidem sobre os

preços de alguns produtos nas

gôndolas da rede de hipermer
cados Breithaupt.

O ponto alto do feirão será o

sorteio do direito à compra de
um veículo Fiat Uno zero quilô
metro. O carro custa cerca de R$
28 mil com impostos e vai sair

por aproximadamente R$ 20 mil,
livre de tributos, para quem for
sorteado e confirmar interesse

pelo produto. O sorteio ocorre

amanhã, às llh, no Shopping
Center Breithaupt.

Interessados podem se inscre
ver até o meio-dia de hoje pelo
site www.carrosemimposto.com.
br. A participação na promoção é

gratuita. Só podem concorrer mo

radores de Iaraguá do Sul, Guara
mirim, Schroeder e Corupá.

Paralelo ao Feirão, o Núcleo
de Jovens Empreendedores está
mobilizado ainda com a busca

por assinaturas para o Movimen
to Brasil Eficiente, que defende
a necessidade de uma reforma
tributária no país. Organizadores
esperam recolher um milhão de
assinaturas em todo o país.

O Feirão do Imposto teve iní
cio em 2003, em Ioinville, e acon
tece pela sexta vez em Jaraguá.

SERVIÇO:
o QUÊ: Feirão do Imposto:
Venda de produtos sem imposto
e sorteio do direito à compra de
um carro sem tributos.

QUANDO: Hoje - venda de

medicamentos sem impostos
das 9h30 às 15h30. Amanhã
-sorteio do carro, às llh.
ONDE: Farmácia Popular,
Hipermercados e Shopping
Center Breithaupt.
INSCRIÇÕES PARA O SORTEIO:

www.carrosemimposto.com.br
MARCELE GOUCHE

:�::/j;,

Uoo zero quilômetro novalor de RS 28mil será vendido porR$ 20mil, $eI1l impostos
,

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 14/9 Vernado Kreutzfeld, com idade de 64 anos,
o sepultamento foi realizado ontem às 16h saindo o féretro da Co
munidade Rancho Bom em scnroeder, seguindo após para o cemi

tério Municipal.

NOTA DE AGRADECIMENTO
A família enlutada de

ALFRED MOHR,
mais conhecido como Seu Moa,

Agradece as manifestações de carinho, afeto e solidariedade, recebidas
por ocasião do seu falecimento, aos parentes, amigos, médicos, enfermei
ras do Hospital São José, as cuidadoras Zeli, Geni, Rosangela e Diva,
demais enfermeiras e a todos que enviaram flores, coroas, mensagens
e o acompanharam

.

até a sua última morada. Convidam para o culto
em memória que será realizado na Igreja Evangélica Luterana Paróquia
Apóstolo Pedro, no centro, às 9:00hs, do dia 18.09.2011.
Os filhos Isa Marta, Iris, Manfredo, Isolde e Cristiane Helena.

"O Senhor é o meu pastor: nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes." Salmos 23:1,2.

DEFERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO
PARA CORTE DE VEGETAÇÃO

WS Imóveis Ltda. EPP., torna público que foi
deferido pela Fundação Estadual do Meio
Ambiente (FATMA) o seu requerimento de

Autorização para Corte de Vegetação para
o Loteamento denominado Santa Catarina,
sob AuC nO 006/2011/CRN, stuado a Rua

Expedicionário Olimpio José Borges - Bairro

Avaí, no município de Guaramirim/SC.

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
A Empresa Intertec Informática Ltda, inscrita no CNPJ 03.007.056/0001-66,
com sede na CeI. Procópio Gomes de Oliveira, N° 680, Sala 03 cidade de

Jaraguá do Sul/SC, Comunica o extravio das notas fiscais modelo 1, não uti

lizadas, cujo número de controle de formulário são, 453, 669 e 882. em data
desconhecida. Jaraguá do Sul, 15 de Setembro de 2011.
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DEPOIMENTOS

"A Weg chega aos 50 anos com

uma trajetória que muito nos

orgulha. Uma história marcada por

pioneirismo, empreendedorismo,
seriedade e inovação. Ao longo
destes anos a empresa ajudou
a desenvolver e transformar a

realidade da nossa região: gerando
emprego, renda e atuando
fortemente junto à comunidade
em ações de cunho social, cultural
e esportivo. Hoje, uma empresa

global e conectada às tendências
"CIo mercado, a Weg leva o nome de

[araguá do Sul e de Santa Catarina

para os quatro cantos do mundo,
se posicionando como referência no

setor em que atua. Parabéns, Weg,
pelos seus 50 anos de sucesso".
* Lio Tironi - secretário de Estado

do Desenvolvimento Regional da
SDR Jaraguá do Sul

"Além da pujança industrial

da Weg, o fomento a novos

empreendimentos é algo
destacado. A criação de novos

empreendedores na cidade é

sempre despertada pela Weg,
que incentiva as pessoas a

montarem o próprio negócio,
tanto para fornecer à Weg,
quanto para outras empresas.
Além disso, há também
o trabalho social, como a

biblioteca recém inaugurada,
que é uma diferencial".
* Célio Bayer,
secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico

e Turismo e presidente do
Sindicato das Indústrias

Metalúrgicas, Mecânicas
e do Material Elétrico de

Jaraguá do Sul

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

ALEXANDRE PERGER

Com a fama espalhada por toda a

cidade, o restaurante da Associação
Recreativa da Weg funciona há I I

anos sob o comando do ecônomo

Jorge Vieira, que, em uma parceria
com a empresa, explora o espaço.
"É um orgulho estar explorando
o restaurante, tendo em vista a

importância da empresa para a

cidade. É importante ser útil para o

contexto da Weg, estar junto dessa
.

empresa e contribuir com a parte
gastronômica", afirma Jorge. De

acordo com ele, são servidas cerca de

400 refeições por dia no restaurante

e, pela lanchonete, passam 30 mil

pessoas por mês.
O ecônomo ressalta a importância
da recreativa como benefício para
o funcionário e afirma que oferecer

refeições de qualidade é seu principal
objetivo. "Satisfazer o cliente e

funcionário com boa comida é

importante para motivar as pessoas
e oferecer ao colaborador urna opção
de lazer cada vez mais completa", diz. /

Atualmente, o local oferece eventos

todos os sábados e há refeições
inspiradas em várias culturas.

"A Weg é a grande empregadora do município de [araguá do Sul e

sempre teve participação ativa na vida financeira da cidade. É um

grupo empresarial genuinamente jaraguaense, que há meio século faz

[araguá do Sul ser conhecida no país e no mundo. Quero, em nome da

comunidade, agradecer e prestar minha homenagem e reconhecimento

por tudo o que a empresa representa para a nossa cidade e para o

Estado de Santa Catarina. Além de gerar emprego e renda, ela não tem

se limitado apenas às atividades empresariais, mas, tem sido parceira e

patrocinadora de muitos projetos e ações com foco na responsabilidade
social. Ao mesmo tempo em que procurou se expandir pelo país e pelo
mundo, a empresa investiu em tecnologia, capacitação de funcionários

e conhecimento. Por isso chegou ao ponto em que está hoje. Não tenho

dúvida de que o espírito empreendedor e visionário dos fundadores e

do� atuais administradores da Weg vão levar a empresa a patamares
muito mais altos. O trabalho contínuo e de sucesso da Weg nos deixa

orgulhosos e, sem dúvida, a todos os jaraguaenses. [araguá do Sul se

orgulha por ser seu berço e sua sede. Parabéns!"
*Cecilia Konell, prefeita de Jaraguá do Sul

A getltr, cresce com Il WEG

A GARCIA EMBALAGENS parabeniza a
,

empresa WEG pelos seus 50 anos,
e fica grata pela parceria.

Parabéns!
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MINI COOPER CHALLENGE

Jaraguaense
é destaque

Com 12 anos de experiência, Kreis
Junior já conquistou o primeiro lugar
no famoso autódromo de Interlagos
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Atualmente, o único jaragua
ense representando a cidade

em uma competição nacional de
automobilismo é o empresário
Raulino Kreis Junior, 40 anos. De
pois de rodar por algumas mo

dalidades, hoje, o piloto disputa
o Mini Cooper Challenge Stock,
junto com o parceiro Leonardo
Fortunato. A categoria faz parte
do evento Stock Caro

Das seis etapas das quais par
ticipou, Kreis chegou quatro ve-

zes no podium, tendo vencido
no autódromo de Inertelagos, o

mais conhecido do país. O jara
guaense ainda conquistou um

30, um 40 e um 50 lugar. A última

etapa da competição acontece

no dia 16 de outubro, em Brasília.
"Nosso objetivo é chegar entre os

dez primeiros da competição",
conta o piloto. Como os pilotos
se revezam entre as baterias, os

pontos são computados para o

carro. A dupla ocupa a 12a colo

cação na classificação geral.
Para o próximo ano, o objetivo

de Kreis é disputar o campeonato

sozinho e brigarpelo título. "Enviei
projeto para empresas, buscando

patrocínio", diz o piloto, que co

meçou a correr em pista de terra e

depois passou a disputar corridas
no asfalto, em outras categorias.
"Minhamaior conquista é o troféu
em Interlagos", confessa.

O envolvimento de Kreis com

o automobilismo começou com o

patrocínio a outro piloto jaragua- I'

ense em 1998. Depois disso, o inte
resse aumentou e a vontade de ser

piloto nasceu. "Fuime envolvendo
cada vez mais, assistia corridas e

agora estou correndo a nível na

cional", conta. Sobre o futuro, o

jaraguaense afirma que ainda não
pensou, até quando pretende cor

rer, mas a intenção é ficar por mais
dez anos nomundo da velocidade.

Piloto guarda no escritório as recordações de suas principais conquistas

Parabéns 'Grupo WEG.
50 anos de sucesso no Brasit.

Nôs, da llmlcore, sentimo-nos orgulhosos em faz.,er parte dos 50
anos do Grupo Weg. O sucesso dessa parceria émais uma,

demonstração de que as soluções e tecnologias disponíveis pela
llmicore contribuem para o sucesso de seus clientes desde o

desenvolvimento do projeto até a fabricação.
Homenagem da Umícore aos 50 anos do Grupo WEG noBrasü.

henriqueporto@yahoo.com.br

, Primeirona
Rodada importante naPrimeira Divisão. No sábado (17) acontece
a disputa pela ponta da tabela, entre IoõaPessoa eVitória. Também
no sábado, ématar ou morrerpara Flamengo e]]Bordados. No

W

domingo, aNéki recebe o Botafogo, equipes que ainda tentam
embalar na competição. Porfalar emNéki, a equipe de Schroeder
denunciou o Vitória pela utilização de atleta em condição irregular.
Caso seja punido, o Vitória perderá seis pontos e deixará novamente
em aberto a briga pela quarta vaga na semifinal.

Juventus· (1)
De 1xO em 1xO, o Iuventus
chegou ao G4 do Campeonato
Catarinense. É verdade que

m

a equipe ainda está devendo
'aquela' atuação dentro de casa,

que pode acontecer neste domingo
(18), contra o Porto. Para isso é

importante apresença do torcedor,
que ainda semostrareceoso com a

�
, equipe. Lembrando que o campeão
ii

i' do turno já garante o acesso à
� Primeira Divisão.
�,

Juventus (2)
Estava fechando a coluna

quando chegou a informação
que o Juventus foi suspenso
preventivamente do Catarinense
por trinta dias, após emitirum
cheque sem fundo para cobrir
um outro cheque sem fundo.
AFCF só não deixou claro qual
a dívida que não foi paga. Lei é
lei e vale para todos, atémesmo
para o clube da cidade do atual

presidente, Rogério Tomaselli.

,

a

Chegou ahorado Leão. doVale rugir paravaler,Neste
sábado (11) a equipeenfrenta oMaga" no estádio do
Botafogo,peja rodada inauguIaldaDivisão deAcesso.

� Acredito emumavitória do Jaraguá,mesmo porque o
"

Magaéum clube:preocupado em formar jogadores para
revender ao�uerior�.i\no passado disputou a competição e

I

não, g�nhouumapartida sequer,

Basquete
,
Nosso basquete de base segue fazendo bonito nas Olimpíadas
Escolares, As meninas do Instituto Educacional Jangada e os

garotos do Colégio Evangélico Jaraguá estão invictos, após duas
rodadas. Destaque para a mascote da delegação, a pequena

iii Emily, de apenas oito meses. Filha da técnicaVivian e do ex-
'I:
� atleta Alessandro Martins, virou o xodó da imprensa.

,
,
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CASAMENTO COLETIVO

VITOR BEAL FOTOGRAFIAS

JARAGUÁ DO SUL

TITA PRETTI

A união e a oficialização da re

lação de quem decidiu dividir a vida
com a pessoa amada é um dos mo

mentos mais emocionantes que se

pode testemunhar. Imagine essa

alegria multiplicada nos rostos de
50 casais. Foi esse o cenário do ca

samento coletivo que enfeitou a

quadra do ginásio da Associação Re

creativa da Weg (Arweg), no último

sábado, IOde setembro.
Em comemoração aos 50 anos de

fundação, a Weg presenteou os co

laboradores com 50 casamentos no

civil em [araguá do Sul (evento que

já havia sido realizado na cidade em

2006 e 2007) e mais 20 casamentos

nas unidades da empresa. no restan

te do Brasil. Os casais escolhidos

para receberem o presente foram
selecionados levando em conside

ração o tempo de empresa, a renda

familiar, a preferência por filhos e o

período de convivência conjugal. Em

[araguá do Sul, 13 dos 50 casais são

de colaboradores em que os dois

cônjuges trabalham na empresa.
Para muitos desses colabora

dores, a celebração do casamento

significa a realização de um sonho

antigo. Esse é o caso de Lindama
ra dos Santos Bonaçoli, 36 anos, e

Nelson Fogaça, 48 anos. Com cin

co filhos, sendo o mais velho de
16 anos especial, há 18 anos eles

esperavam para casar. "Queríamos
oficializar nossa relação, mas nunca
sobrava dinheiro. Agradeço à ·Weg
por esse presente. Ela é uma mãe e

pai para a gente", afirma Lindamara
com os olhos marejados antes de

\

dizer o "sim".
Além da cerimônia do casamento

civil com um Juiz de Paz, a "madri
nha" Weg também presenteou os
casais com um buquê de noiva, es

pumante para o momento do brinde
com os padrinhos, lembrancinhas

para todos os convidados, fotogra
fias para o álbum dos 50 anos da

empresa e um pernoite de hotel para
a noite de núpcias.

Alegria era o que não faltava

para uma família do Ceará. Os ir

mãos Francisco Edvaldo Silva Bezer

ra, 33 anos, Edvaldo Silva Bezerra,
29 anos e Elieuza Silva Bezerra, 23
anos, foram escolhidos para parti
cipar do casamento. O marido de

Elieuza, Paulo Roberto Pessoa, 24
anos, também é irmão da esposa de
Edvaldo. Quatro parentes unidos

pela vida que puderam dividir as

emoções de um dia especial.
Segundo o diretor de Recursos

Humanos da empresa, Luis Ângelo
Noronha de Figueiredo, dos even

tos que integram a programação do
aniversário da Weg, o casamento

coletivo foi o que mais mexeu com

os colaboradores. "A empresa, des
de sua fundação, sempre exerceu

seu papel de transformadora social,
com ações voltadas para a comuni

dade. E o casamento coletivo é uma

forma de retribuir para os colabo
radores tudo aquilo que eles fazem

para a Weg diariamente", comenta.
Até mesmo a música de acompa
nhamento da cerimônia foi tocada

por músicos do projeto Música Para

Todos (MPD, que oferece bolsas de
estudo para desenvolver aptidões
musicais e tem o patrocínio cultu
ral da Weg.

••
••
••
••

* www.moristo.org.br

w.,: tradi9io que inova!

Parabéns p.los 50 anos d. história.

marista. Preparação poro todos os provas do vida .
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Bradesco
Vida e Previdência

Ex-Diretor do

Deap esclarece
sua saída e fala do

desejo de voltar

para o Sul do Estado
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Depois de pedir a exonera

ção do cargo de diretor do

Deap (Departamento de Admi

nistração Penal) de Santa Cata
rina, Adércio JoséVelter só pen
sa agora em descansar junto da
família, no Sul do Estado. Em 11

anos, essa é a primeira vez que
entra em férias. Há um ano e

meio à frente do Departamento,
Adércio abandonou a direção,
mas não o sistema prisional.
Ele quer voltar a comandar a

Penitenciária Sul, em Criciúma,
onde é lotado. Na terça-feira,
Adércio anunciou sua saída
através de uma carta.

A decisão foi motivada por
estresse, desgaste e, principal
mente, saudade da família. "Te
nho uma filha de quatro anos e

um filho de 12. Eles precisam
de mim, foi uma decisão em

que deixei o coração falar mais
alto". Ele nega qualquer desen
tendimento com a secretária
de Justiça e Cidadania, Ada
de Luca, ou pressão por parte
do sistema carcerário. Em en

trevista exclusiva cedida ao O
Correio do Povo, Velter, natural
de Florianópolis, fala sobre o

sistema prisional, fugas, rebeli
ões, e trabalhos desenvolvidos.
"Eu humanizei o sistema. Não
existe mais tortura em nenhu
ma unidade de Santa Catarina",
garante.

Em seu lugar foi nomeado Le
andro Soares Lima, que ocupava
o cargo de diretor da Penitenciá
ria de Florianópolis.

Hoje, não temos
mais notícias
de tortura

nas unidades
e todos são
tratados

dentro da lei.

E �/8iJ:IIff''''IIfIJ'l/H�', '/��'@ "UlIIC�I! v�r� ,m,"&'4/Q/j .N� J�"IJIHIm,m "� , IJJ:) .1d& II"�///i,

'�minhamissão foi
cumprida" dizVelter

DIVULGAÇÃO

o Correio do Povo - O que,
de fato, o motivou a abandonar
a direção do Deap?

Adércio José Velter - Olha, eu
entrei no sistema em 1990. Em

2003, fui para Araranguá como

diretor do presídio. Estava como

diretor"da Penitenciária Sul, em

c Criciúma quando o então Secre
tário da Secretaria de Segurança
Pública, AndréMendes da Silveira,
me chamou para assumir o Deap.
Quando o CésarGrubba ocupou o

lugar, coloquei o cargo à disposi
ção, mas ele pediu minha perma
nência. Fiz o mesmo com aAda de
Luca, mas ela também pediu para
eu ficar. Mas agora é um desgaste
naturaL Eu também quero ficar

perto da minha família. É muito
doloroso você ouvir de um filho

que você está ausente. Acho que o

lado pessoal faloumais alto.

OCP - Esse .ano, o sistema foi

palco de rebeliões, mortes, fu
gas. Como você encara isso?

Adércio - O preso vai que
rer fugir, isso é fato. De janeiro
a setembro deste ano registra
mos 379 fugas e 77 evasões. No
mesmo período no ano passado,
foram 329. Ingressaram no sis

tema, só esse ano, 1.500 presos.
Muito foi feito para melhorar a

segurança. Implantamos novas

regras que padronizam o siste
ma penitenciário catarinense.
São 23 ítens que estipulam re

gras em todo o Estado. Foi uma

conquista da nossa gestão que
deu certo. Quanto às rebeliões,
temos que estar preparados.
Quero parabenizar o ato de bra
vura dos dois agentes prisionais
que atuaram na última rebelião
na unidade de Jaraguá.

OCP - E como está o trabalho
nas unidades?

Adércio - Já temos 30 convê
nios formalizados para o traba
lho carcerário. Em média, 35%
dos reclusos trabalham, mas a

tendência é aumentar esse índi
ce. Temos como exemplo Iara
guá, onde 80% da comunidade
carcerária trabalha. Precisamos
de mais parceria com o empre
sariado. Presídio não é mais de

pósito de gente. Eles precisam
trabalhar e estudar.

Presídio não é
mais depósito
de gente. Eles
precisam
trabalhar e
estudar.

OCP - Outra conquista foi o
PPA (Plano Plurianual) para a

recém-criada Secretaria de Jus
tiça e Cidadania.

Adércio - Exatamente. Uma

conquista da secretária Ada. É
um grande avanço para o sis
tema prisional e novos investi
mentos serão feitos para o ano

que vem.

OCP - Hoje, todas as unida
des são lideradas por agentes
prisionais?

Adércio - Sim, essa foi mais
uma conquista nossa. Por muito

tempo, pessoas que não vivencia
vam o sistema ocupavam o cargo.
Quebramos paradigmas e im

plantamos um sistema mais hu
manizado. Hoje, não temos mais
notícias de tortura nas unidades
e todos são tratados dentro da lei.

OCP - O que pretende fazer
de agora em diante?

Adércio - Quero voltar par
ao Sul do Estado e continuar na
Penitenciária Sul. Fizemos um

trabalho à frente do Deap, com-
OCP - Em números, como é pramos 15 viaturas, construí

o sistema hoje? Há previsão de mos presídios em Itajaí, a casa

novas vagas? de Triagem na Capital, o semi-
Adércio - São 50 unidades aberto em Tubarão, fora o novo

prisionais, 1.800 servidores e 16 presídio que será inaugurado
mil presos. A capacidade é para este mês e mais, uma série de
9.500 vagas. A previsão é que até obras. Saio com a sensação de
o fim do ano abram ma�s i�?qO. I: devercumprído. I

S!/I�IÇIl
Foragido pede
para voltar
ao p�esí�io

"

Tiago BaunerVehêlramin,
19 anos, quer cumprir

.

o resto da sua pena, ser
liberado pela justiça e

uararnmmr 'o
,

informações daPoÍícia
Militar, umamulher
guiava o Ford Fiesta,
placas IGV-3186, de
Guaramirim, quando foi

, "fechada" por um veículo
,

'

.prata e umamoto com \,

dois ocupantes. Armados,
os bandidos anunciaram
o assalto. Eles renderam a

vítima e levaram R$ 2 mil,
dinheiro que estava na

,

bolsa da vítima. Segundo
,

'a ftnll1!ier, ela havia '/
'

I'

acabado de retirar este
valor no banco. Policiais
militares de Guaramirim
realizaram buscas nas

redondezas, mas até o

fechamento desta ediçãoI '

os criminosos não foram
localizados.
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45 ANOS PROPORCIONANDO
�

INTEGRA AO E LAZER
JARAGUÁ DO SUL

TITA PRETTI

Há 45 anos, os fundadores da Weg
- Werner Ricardo Voigt, Eggon João
da Silva e Geraldo Werninghaus
- idealizaram um espaço onde os

colaboradores da empresa pudessem
ter integração e diversão. Foi assim

que no dia 3 de setembro de 1966, foi

inaugurada a associação recreativa.

No começo, a associação funcionava
dentro da fábrica, com a lanchonete
no refeitório, comandada por um

colaborador que adorava esportes.
Já os eventos sociais e esportivos

aconteciam fora da empresa. Os
funcionários desde aquela época já
realizavam campeonatos internos.

Com o crescimento do número de

funcionários, sentiu-se a necessidade
de adquirir um local. próprio para
a associação. O fundador Eggon
João da Silva foi quem propôs que a

recreativa fosse construída em uma

área que pudesse ser feito um campo
de futebol, rodeado por morros,

cachoeira, riacho, um lugar mais
parecido com uma colônia de férias.

Em maio de 1975, as obras da
atual Associação Recreativa da

Weg (Arweg) foram inauguradas,

ARWEG EM NÚMEROS:
- Hoje, a recreativa possui 34 departamentos esportivos,

sendo 26 masculinos e oito femininos
- São realizados anualmente 35 torneios internos,

envolvendo cerca de sete mil colaboradores
- Os eventos sociais, como a Festa do Trabalhador,

Festa das Crianças, Festival da Canção e Festa junina têm a

participação de cerca de 40 mil pessoas por ano
- Em um ano são feitas 3.744 reservas das quadras esportivas,

proporcionando a aproximadamente
37,8 mil atletas a prática de esportes

- A escola de esportes atende 250 filhos de funcionários da Weg,
de seis a 15 anos de idade

- Promove a Escola de Capoeira, que atende cerca de 50 alunos
- No ano, as choupanas tiveram 1,4 mil reservas, atendendo a

confraternizações de 71,5 mil pessoas, entre colaboradores e familiares

com a ajuda, inclusive, de
colaboradores voluntários que

ajudaram a plantar toda a grama
do campo de futebol. O espírito
voluntário permanece até hoje
na associação: a diretoria é

composta atualmente por oito
colaboradores da empresa,
eleitos por mandatos. Nesses 45
anos da Arweg, 24 diretorias já
passaram pela associação, todas
trabalhando voluntariamente.

Já a administração é feita por
cinco funcionários que trabalham
exclusivamente na associação.

�

Segundo o colaborador
da Fábrica II e presidente
da associação, Djon Cario

Gruetzmacher, a Arweg tem

como principal finalidade

DIVULGAÇÃO

proporcionar um ambiente de
lazer e descontração. "Aqui,
os funcionários da empresa e

seus familiares tem um espaço
para quebrar a rotina e aliviar o
estresse do dia a dia em meio à

natureza", afirma.

Hoje, a Arweg se tornou uma

referência de local de lazer
também para a comunidade.
A associação conta com um

restaurante, uma lanchonete,
sete choupanas, ginásio com

duas quadras poliesportivas,
parque infantil, trilha ecológica,
lagoa, orquidário. O local
também é palco de eventos

sociais, de festas da empresa,
de uma escola de esporte e de
cursos de dança gaúcha.

••
••
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lia oportunidade de termos
esta história de realizações.'

-

MAvaRIA"'. ILéTRICO E AUTQMAÇAO lMDU$TR'A;\.
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Governo do Estado

SANTA CATARINA
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Tem gente que é tão (::fã casa que às vezes esquecemos. Mas é sempre bom
. lembrar: o Badesc tem as melhores condições de crédito do mercado. Por isso, .

quando sua empresa precisar de crédito chame quem está ao seu lado há mais

de 35 anos. Crédito Badesc: liga pra gente.
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