
Cultura e
�""entretenimento

Personagem do vale
Enéias Raasch, apaixonado por
música desde a infância, é
dono de uma das vozes mais

conhecidas na cidade.

Semana do Livro e

da Leitura prossegue
até domingo. MIX

à� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE
..� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919

Comítfva espera voltar com
boas notícias de Brasílta
Expectativa é que ministro do Transportes, Paulo Sérgio Oliveira, anuncie

hoje prazo para relançamento do edital de duplicação da BR-280. Audiência
acontece às 17h e deve ter a presença do governador Raimundo Colombo.

Página 4

ORGULHO PARA JA AGUÁ DO- SUL MARCELE GOUCHE

lIs atletasMirieIIy dos Santos (E) e Simone Ponte Ferraz exibemmedalhas conquistadas no ,ase.

.

Procon está
sem fiscais

. , .

nomumcipio

consumidor está sem estes

profissionais há quatro anos.

Aprovados em concurso

de 2007 ainda não foram

chamados, mas diretoria
do Procon afirma que
atendimento à população
é satisfatório. Página 6

INFLAÇÃO
Projeto reajusta o

IPTU em 7.5%.

PATRICIAMORAES

Página 5

Polícia retorna
investigação
de homícídío
INQUÉRITO QUE APURA A

morte do engertheiro gaúcho
CarlosAntônio Cassari

Cunha, 40 anos, estava
parado há três anos, desde o
afastamento da ex-delegada
JuremaWulf. Página 23 i
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Lourival Karslen

Sesi

...

Aunidade local do Senai, comandada porNewton Gilberto

Saloman, mostra números impressionantes em relação ao volume
de matrículas que, depois de chegarem a 10.217 em 2010,já estão em

10.438 este ano e para o próximo serão disponibilizadas 11.944 vagas.
Além da unidade de Iaraguá do Sul, que também recebe estudantes de
Massaranduba e Corupá, a entidade ainda mantém suas atividades
em Schroeder ePomerode atendendo desta forma toda a nossa região .

Juro Zero
AApevi promove no próximo dia 29 palestra para esclarecer
detalhes deste programa do governo estadual destinado aos

empresários individuais. Quem desejarmais informações
poderá contatar a entidade empresarial.

FCFA
Instituído pela lei 10.650, a taxa de fiscalização de Atividades
Potencialmente Poluidoras está sendo cobrada pela Fatma que
firmou convênio com O lbama e fica com 60% do valor arrecadado.
As empresas obrigadas ao pagamento desta taxa - praticamente
todas que têm alguma atividade de transformação - que não estão

recolhendo a mesma estão sendo notificadas pelo órgão estadual.
Estão isentas as pessoas físicas e microempresas.

Black Iriday
Na próxima sexta-feira
acontecem nos EUA o dia das

principais liquidações do ano,

na véspera do dia de ação de

graças. Já estão disponíveis
na rede diversas ofertas que
são realmente tentadoras. Isto
faz com que os consumidores
enfrentemmadrugadas geladas
- de início de inverno - para
aproveitar os preços. Mesmo
em países ricos, ninguém
despreza uma pechincha.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL FROHAB

E O I T A L - TOMADA DE PREÇOS N° 019/2011
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia com fornecimento de material e mão

de-obra, para aquisição de um galpão pré-moldado em concreto armado com área de

900,OOm2., para instalação da nova Fábrica de.Pré-moldados, a ser edificado no imóvel

de propriedade do Município, na Rua Alvino Flor da Silva, bairro Jaraguá 84, na cidade

de Jaraguá do Sul, SC, em conformidade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo,
Planilha Orçamentária/Quantitativa, Cronograma físico-financeiro e Minuta de Contrato.

REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até às 14 horas do dia 09 de

dezembro de 2011, na Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária, situada na

Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul, SC.
ABERTURA dos ENVELOPES: às 14h10min do mesmo dia e local, conforme data e

endereço acima.
RETIRADA DO EDITAL, ANEXOS E INFORMAÇÕES: O edital estará disponível na In

ternet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo. Os Anexos, infor
mações, dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço abaixo

ou pelo e-mail habitacao@jaraguadosul.com.br. ou na Secretaria da Habitação e Regu
larização Fundiária, Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul, SC,
89260-000, ou ainda pelo telefone 47 21068633.
VALOR MÁXIMO PARA CONTRATAÇÂO: R$ 119.342,64 (cento e dezenove mil trezen

tos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)
Jaraguá do Sul (SC), 17 de novembro de 2011.

Maristela Menel Roza
Secretária da Habitação e Regularização Fundiária

e Coordenadora do FROHAB

1: I.

Pronatec e Senai
A recente aprovação deste programa do governo federal
motivou o Senai a disponibilizar no próximo ano 285 vagas
de cursos técnicos destinadas a alunos de nível médio bem

como 855 vagas em cursos de qualificação. Trata-se de cursos

totalmente gratuitos, voltados para a qualificação de profissionais
dentro do grande esforço para qualificarmão de obra.

oeda forte
Segundo o Banco
Internacional de

COlnpensações (BIS), o
real deixou de �H2:.r a Iuoeda
mais valorizada domundo,
pois em outubro sua

relação ficou em 145,59,
sendo superado pelo
bolívar forte que ficou em
151,H6..A!.ntes do 'a.Uluento

da cotação do dólar em
relação ao real, o índice
era de 160,1. Note-se
que 100,0 é considerado
amédia da cesta de
moedas internacionais
o que dá tuna dhnensão
da apreciação de nossa
moeda e da dificuldade

para competirmos no
mercado internacional.

Aprendizagem
industrial

Desvio
lerroviário
Se em São Francisco do
Sul e em Joinville - mesmo

lentamente - avançam os

trabalhos para o desvio dos
trens do meio destas cidades,
não ouvimos a manifestação
de nenhuma autoridade em

relação ao trecho que deveria
desviar de nossa cidade.
Trata-se de outra obra de
fundamental importância que
está simplesmente esquecida,
enquanto aguarda decisões.

Mecânicos de automóveis
o Senai, atendendo pedido do Núcleo de AutomecânicasAcijs/
Apevi, está disponibilizando o curso de mecânico de veículos que será

ministrado na unidade de Schroeder por uma questão de espaço físico.
o objetivo é formar profissionais nesta área para toda a região;

Enlermagem e

Radiologia
o governo do Estado, através da
Gerencia Regional de Educação,
abriu inscrições para o curso
de Enfermagem e para o curso

de Radiologia. As inscrições
podem ser providenciadas
junto ao Colégio Abdon Batista
emais informações podem ser

obtidas junto à Secretaria de
Desenvolvimento Regional.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1022
Primeiro sorteio

04 - 11 - 25 - 32 - 33 - 35

Segundo sorteio

02 - 09 - 21 - 39 - 46 - 48

QUINA
SORTEIO N° 2752
08 - 28 - 33 - 37 - 77

Nem todas as empresa
se deram conta das

possibilidades de parceria
entre as mesmas e o Senai

para o aproveitamento dos
estudantes que fazem o curso

de aprendizagem industrial
na instituição. Em 2012 serão
1.215 vagas. Estes estudos

podem ser complementados
com aprendizado específico
em funções que a empresa
necessita e, aproveitando
este pessoal em outras

atividades enquanto espera
que os mesmos completem
18 anos, poderá contar
com um verdadeiro "banco
de talentos" já totalmente
qualificado para as funções
mais requisitas na empresa.

Logística
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Acabo de ler um depoimento que me

deixou pensativo. Antes de dizer do

depoimento e da pessoa que o deu, pre
ciso dizer que sou um empedernido céti
co. Não creio nessas bobagens religiosas
pregadas sem fé nem base, não creio.
Mas creio na Física, e se queres saber, lei
tora, a Física é amãe de todas as religiões.
Sem a ciência que imortalizou Einstein
não haveria vida sobre a Terra. O pensa
mento, por exemplo, é física, física pura.
E desse pensamento resultam energias
que nos levam para o bem ou para o mal,
para a saúde ou para a doença.

O depoimento que acabei de ler foi dado

11

a um jornal pelamãe de uma famosa figura
da televisão, essa figura passa hoje por gra
ves problemas de saúde, gravíssimos.

A tal mãe diz ao repórter que - "Tem

que ser otimista, estar sempre dando

força, acreditando e falando coisas boas

para a pessoa (que está em tratamento).
Não podemos falar sobre doença, morte.
Para quê falar disso? Têm tantos assuntos

maravilhosos para a gente conversar...". E
seguia o depoimento.

Era aqui que eu queria chegar. Desde
tempos imemoriais que o ser humano

sabe, ou intuiu, que o pensamento atrai o
que vive sendo pensado pelamente. Essa

-

ATRAÇAO
A lei da atração, o que você vive pensando você atrai

para a sua vida, é ciência, nada de misticismo ou reli

gião. Mas as pessoas não acreditam, ah, que bobagem!,
dizem. Depois, na hora da encrenca, passam a ser fal
samente otimistas, dizem ter fé, acreditar em Deus, na
vida, no amor. .. Bolas, quem vive assim não adoece, é
feliz. As pessoas, por ignorância, rejeitam a verdade e

depois, pela queda, mudam, fingem mudar. ..

ELAS

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
verdade, aliás, justificou o sucesso do li
vro e do filme O Segredo, a lei da atração.

O curioso é que as pessoas ficam dóceis
e otimistas só depois da doença, da que
da. Por que não o são antes, por que não

são otimistas antes? Por que só depois do

empurrão escadaabaixo é que a pessoa de
senvolve pensamentos positivos, por que
só crê neles depois e não antes?

Por que só depois da porta arrombada
trancas de ferro? Os inteligentes colocam
as "trancas" antes. E para terminar, quem
pensa de modo asseado, otimista, para
a frente, tem saúde', não adoece. E se es

quecer, não morre ...

ELE
52% dequem está nascendo noBrasil, nasce

por cesáreas. Duas razões, os médicos ganham
mais, ganham por cirurgia, e as mulheres que
rem fugir ao "sofrimento" de dar à luz. Melhor
não ter filho, comadre. Mulher que quer fugir
aos sofrimentos de ser mãe, nunca será boa
mãe. Ser mãe é sofrer no paraíso, não dizem?

Então, vá dizer isso às dengosas...

PONTO DE VISTA

-

WATZKO,ESTUDANTE
DE DIREITO

Na região do deserto do Sahara, no

norte da África, existe um grupo étnico co

nhecído pelo nome de tuaregues. A carac

terística principal deste povo é que são via

jantes e se locomovem pelo deserto sempre
em grupos (caravanas).

Num dia de verão muito quente, após
um tempo de caminhada no deserto, um
jovem se perdeu da caravana e logo que
chegou num pequeno povoado, demons
trando muita sede, foi ao riacho tomar um

pouco de água. Após saciar a mesma, en

controu nas proximidades do córrego um

velho ancião, e fez a seguinte pergunta:
- Que tipo de pessoas vivem neste lugar?
Em vez de responder, o ancião, fez outra

pergunta:
- Que tipo de pessoa vive no lugar de

onde você vem?
E o rapaz respondeu com as seguintes

palavras:
- Um grupo de pessoas egoístas, malva

das e gananciosas. Estou satisfeito de não
vivermais lá.

O ancião disse:
- A mesma coisa você encontrará por

FALE CONOSCO

aqui.
Este jovem ficou decepcionado com a

resposta que obteve, e resolveu continuar
sua caminhada pelo deserto, em busca de
uma nova caravana.

Após algum tempo, outro jovem que
também havia se perdido da mesma cara

vana se aproximou do riacho para tomar

água, parecia vir de um lugar distante.
Encontrou o mesmo ancião e mostrando
curiosidade, perguntou:

- Que tipo de pessoas vivem neste lugar?
O ancião rebateu com a mesma per

gunta:
- Que tipo de pessoa vive no lugar de

onde você vem?
Eis a resposta do jovem:
- Um magnífico grupo de pessoas, mui

to amigas, honestas e sempre hospitaleiras.
Vou ter saudades delas, e estou triste, pois
durante a última caravana acabei me per
dendo dos meus amigos.

Então o ancião falou:
- O mesmo você irá encontrar aqui.
O jovem ficou feliz com a resposta e re

solveu ficar por um tempo naquele peque-

o boca-aberta
nasceu lá no meio do
mato em Pernambu
co e se diz torcedor
do Corinthians. Vai
torcer para o Náutico
ou para o Santa Cruz,
boca-aberta!

no povoado.
O pequeno Lucas, que tinha ido com

sua mãe, Maria, pegar água no riacho, es
cutou as duas conversas, e não entendeu
como era possível para a mesma pergunta,
haver respostas diferentes. Então, intrigado
perguntou ao ancião:

- Como é possível dar respostas diferen -

'

tes para a mesma pergunta?
O sábio homem falou as singelas pala

vras para o pequeno Lucas:
- Cadaum carregano seu coração omeio

em que vive. Aquele que nada encontrou de
bom nos lugares por onde passou não irá
encontrar coisa diferente por aqui. Aquele
que encontrou amigos por onde passou,
também os encontrará aqui. Criança, saiba
que cada um encontra na vida exatamente

o que traz dentro de si. Na vida, nada tem
sentido se você não tiver amor!

Então, o que você quer carregar no seu

coração? Busque carregar no seu coração a

paz, a amizade, a compreensão, e o amor

ao próximo. Carregando coisas boas, com
certeza por onde você passar também en

contrará o mesmo.

EDITORIAL

A investigaflio técnicadas
,19áreasdeIaraguâdoSul
apontadascomo dealto
Fisco de ., rnentos (Je ,

tmT�e'a rneht6s/fe,ta"
'

estemêsporprofissionaisdo
ServiçoGeológicodoBrasil
(CPRM),passaapermitiro
planejamentoprecisodeações
preventivas.Omapeamento
defo,l�qp�e,spqços

fi. L 11', ,
"

urbanos e ruraisatendea
uma necessidadedopoder
público em seprevenircontra os
imprevistos climáticos.
Não há como esqueceras
trágicasenxurradasde
2008, quecausarammortes

edesalojaramparteda
população, especialmente nas
regiõespróximasamorros
e rios.Nos últimos trêsanos,
as chuvassazonais volta e
meia causam novas vítimas,
especialmentenosbairrosem
quea infraestrutura urbana
ainda deixaa desejar.Também
é importanteconhecero
crescimento desenfreado de
moradias nasáreasmaisaltas e
dedificilacesso.
A identificaçãodos locaismais
suscetlrJeis, pormeiodeestudos
precisose imagens,passaa ser
umaferramenta indispensável
paraaatuaçãodaDefesaCiviL
Amaiorpreocupaçãoéquanto
à necessidadededesocupação
deáreas irregularesede risco
eminen" eriJlrá tambétií
para inclus(Wemprogramas.
habiiaiionals ebuscade
recursosfederaispara obrasde
contenção.

é ilRPOlftla,llte."
"

Diretor: Nelson tuiz Pereira- nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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BR-280

Comitiva da região retoma
aoMinistério dosTransportes
Paulo Sérgio Oliveira
deve anunciar novo

cronograma para a

execução do projeto
JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Uma comitiva volta a conversar

hoje com oministro dos Trans

portes, Paulo Sérgio Oliveira, sobre
a obra mais esperada pela região
Norte de Santa Catarina. Marcada

para as 17h, em Brasília, a audiência
retoma a discussão sobre a duplica
ção da BR-280, entre Jaraguá do Sul
e São Francisco do Sul- projeto que
se arrasta desde 2008 devido a en

traves burocráticos e políticos.
Resultado de uma audiência agen

dada por representantes políticos e

empresários no Ministério 90S Trans

portes no dia 19 de outubro, o encon
tro de hoje deve apresentar resultados
práticos. Pelo menos é o que espera o

presidente da Acijs (Associação Em

presarial de Iaraguã do Sul), Durval
Marcatto, que quer ouvir doministro a

antecipação dos prazos para a execu

ção do projeto.
Na audiência passada, a comi

tiva da região ficou frustrada com o

anúncio do governo federal de que o

edital de licitação será lançado so

mente depois de abril de 2012 em

função da necessidade de elaborar
um projeto executivo para a obra.
Isso porque, até agora, a duplicação
da rodovia possui apenas um pro-

jeto básico, mesmo assim o edital

chegou a ser lançado nas vésperas
das eleições do ano passado, sendo
suspenso logo depois.

Para o presidente da Acijs, a região
precisa continuar agindo em conjunto
para pressionar o governo. "Diante da

mobilização feita pela região, o minis
tro percebeu a nossa preocupação.
Esse movimento é decisivo para mos
trar a importância da obra", defende.
Marcatto observou ainda a necessi
dade da presença do governador Rai
mundo Colombo (PSD) na audiência.

Segundo a assessoria do governo
do Estado, Raimundo Colombo está
em Brasília e deve conversar, sim,
com o ministro. Confirmaram pre
sença a prefeita de Jaraguá do Sul,
Cecília Konel,l e a chefe de gabinete,
Fedra Konell, o presidente. regional
da Facisc (Federação dasAssociações
Empresariais de Santa Catarina),
Guida Bretzke, os senadores Paulo
Bauer (PSDB), Luiz Henrique da Sil
veira (PMDB) e Casildo Maldaner

(PMDB). Representantes de Joinville,
Araquari, São Francisco do Sul, entre
outros, devem completar a comitiva.

Relembre
Em 2010, foi lançado o edital de

licitação da obra, às vésperas da elei
ção presidencial, prevendo o investi
mento de R$ 941 milhões para dupli
car 73,9 quilômetros da rodovia. Mas,
suspenso no final do mesmo ano, o

segundo documento publicado pelo .

governo indicou que a execução do

projeto custaria R$ 885 milhões.

I

5 5

xaourvo ocr

Audiências
acerca do projeto
da BR·280 estão
sendo agenciadas
Pelo senador
PauloBauer

Diante da mobilização feita pela
região, o ministro percebeu a nossa

preocupação. Esse movimento
é decisivo para mostrar a
importância da obra.

DurvaIMarcatto

Programação:
Jornal da :Band .. Das 6:00 h as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

A Hora do Ronco .. Das 7:00 h as 9:00 h
Humor e irreverência na sua manhã I

Manhã Show .. Das 9:00 h as 12:00 h
Variedades, prêmlos e a

participaçãodo .do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

Programa da Tarde .. Das 14:00 h as 17:00 h
Variedades, prêmiOS e a participação do ouvinte

Apresentação: Marcelo Straek

w�.bandfI1199.colTI.br
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

IPTU deve ficar 7.�% mais caro
5/39%. Já em 2009/ aPrefeitura atualizou
os valores venais dos imóveis, o que causou
reajustes demais de 100% em alguns casos.

A previsão da Prefeitura é que o

imposto leve aos cofres públicos cerca
de R$ 14 milhões no próximo ano, já
considerando a média de inadimplência
que chega a alcançar os 15%. O desconto

para quem está em dia com os cofres
públicos é de 12% e para quem pagar
à vista mais 18%. Do valor total do
IPTU, 25% são destinados à educação,

enquanto 15% vão para as contas da

saúde, sendo o restante aplicado em

investimentos diversos.

Juntamente com o projeto do IPTU,
aPrefeitura encaminhou decreto que
reajusta em 7/3% a Taxa de Coleta de
Lixo, que pode variar deR$133,61, para
residências em que o caminhão passa
três vezes por semana, a R$ 264/22/ onde
o lixo é recolhido seis dias por semana.A

previsão é de que a Câmara coloque em
votação os reajustes na próxima semana.

Já está na Câmara de Vereadores
projeto de Lei Complementar doExecutivo
que reajusta em 7/5% o IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano) em 2012.

Segundo o secretário da Fazenda, José
Olívio Papp, o índicefoi calculado com
base nos dados sobre a inflação de outubro
de 2010 a setembro de 2011/ quando
o INPC (ÍndiceNacional de Preços ao
Consumidor) alcançou 7/29%. uÉ um
índice bastante razoável'; defendePapp.
O reajuste aplicado à taxa em 2010foi de

Unindo forças
A exp.ectativa é grande hoje em
tomo da audiência da comitiva
da região comministro dos

Transportes, Paulo Sérgio Oliveira.
A esperança é que oministro enfim
dê uma boa notícia sobre a obra de

duplicaçãoda BR-280, entre Iaraguá
- do Sul e São Francisco, que já está
mais do que atrasada. O grupo é
liderado pelo presidente daAcijs,
DurvalMarcatto Junior, e deve
ter a presença daprefeitaCecília
Konell e do governadorRaimundo
Colombo, ambos do PSD. É hora
de unir forças e pressionar, porque
esperar pela boavontade do
governo federal nesse caso já está
comprovado que é um grande erro.
1(0 assunto já foi adiado demais
e é a população da região Norte
e de toda Santa Catarina quem
está pagando o preço", afirma o
senadorPaulo Bauer (PSDB), que
intermediou o encontro.

Nomes no PMDB
Unanimidade dentro do

,

partido, mas acumulando
muitas atividades, o deputado
Carlos Chiodini estaria mesmo
decidido a deixar a presidência
do PMDB. Como opções surgem
os empresários Elmo Mathias e

Paulo Chiodini, o ex-vereador
Pedro Garcia e o advogado
Altevir Fogaça.

Nóspagamos
O Impostômetro criado pela
Associação Comercial de São Paulo
(ACSP) paramedir a arrecadação
de tributos federais, estaduais e
municipais chegou ontem àmarca
de R$ 1,3 trilhão.Valor que já
ultrapassa o obtido durante todo o

ano passado. Aprevisão é de que a

arrecadação em 2011 ultrapasse a
marca do R$ 1,5 trilhão.

Agenda cheia
Dieter Janssen está trabalhando duro visando ás eleições de 2012; Além das suas atividades
diárias como empresário, tem percorrido todos os bairros do município para diagnosticar
as dificuldades, tem conversado com possíveis aliados e participado de diversos encontros.
E no primeiro semestre de 2012 deve voltar a assumir uma cadeira Assembleia Legislativa.

Sem juízo?
Há quem afirme que o ex-deputado Dionei
da Silva perdeu o juízo de vez. Não por ter
deixado o PT, mas por ter acabado de entrar
no PDT e já se comportar como cacique da
sigla. Teve encontro com a prefeita Cecília
Konell esta semana e sem autorização da
sigla falou em dobradinha. Esqueceu ainda
que hoje Cecília está impedida de concorrer
à reeleição. Pode reverter o quadro no
Supremo Tribunal de Justiça, mas a situação
não é tão simples assim.

Silêncio
"Vou decidir na hora", é COtU esta frase que
o vereadorAdernarWinter (PSDB) responde
aos questíonamentos sobre seu voto para
presidência da Câmara, Diz que podevotar
em FranciscoAlves (PT) ou em quaíquer
outroe .Enquanto isso, conepor fora (:OlUO

possível alternativa.

Festa de encerramento
o PC do B organiza almoço de encerramento
das atividades do ano no domingo dia 4 de
-dezembro. Segundo o presidente da sigla
em Iaraguá, o vereador Jean Leutprecht, a
expectativa é reunir 250 pessoas na Igreja
Luterana da Barra. Na oportunidade também
será apresentada a nova executiva do partido.
A presença da deputadaÂngelaAlbino deve
ser confirmada nos próximos dias.

Eleição da executiva"
No Restaurante da Família, às margens da
BR-280, hoje, ás 20h, ocorre um encontro entre

o prefeito Nilson Bylaardt e demais lideranças
do PMDB para articular a nova composição
da sigla. A convenção do partido acontece
sábado, às 14h, na Câmara. Hoje o presidente
em'exercício é Charles Longhi. O nomemais
cotado para assumir a presidência é o do

.

vereadorOsni Bylaardt.

As vagas
.

Após um longo silêncio, o presidente da Câmara
deVereadores de Joinville, OdirNunes (PSD),
anunciou ontem que é contra o aumento das
atuais 19 vagas no Legislativo. Diz que tomou
a decisão depois de avaliar os impactos que a
criação demais cadeiras traria ao município.

Nota zero
Mesmo com a campanha de um grupo de
voluntários e toda a cobertura da imprensa local,
é desanimador perceber que a Prefeitura tem
cruzado os braços em relação às calçadas do
município. Não fiscaliza, nãomulta e a cidade
vai se tomando terra de ninguém, onde cadaum
faz o que quer ou simplesmente não faz nada.

Ação de agravo
o Tribunal de Justiça do Estado deve
semanifestar hojesobre um agravo de
instrumento da Prefeitura de Iaraguá do Sul
,que tenta invalidar sentença de primeiro grau
que condenou o município por contratação
irregular dos serviços do escritório de
advocacia de Nelson Serpa, secretário da
Fazenda do governadorRaimundo Colombo .

.,
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EDUARDO MONTECINO

FALTA DE PESSOltL

Proconestá
semfiscais
em Iaraguá

c'

Há quatro anos sem fiscais, órgão
realizou concurso, mas aprovados
ainda não foram convocados

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Oúltimo concurso para duas

vagas de fiscais do Procon
de Jaraguá do Sul foi realiza
do em 2007. Mas, até agora os

aprovados não foram chama
dos para ocupar seus postos.
Atualmente são quatro funcio
nários e 16 estagiários (sendo
14 de ensino superior e quatro
de ensino médio). Os cargos
dos quatro colaboradores são.

.
diretor, sub-gerente de fiscali

zação, gerente administrativo e

auxiliar de limpeza. No entan

to, a única fiscal pediu exonera

ção do cargo em 2007 e, desde
lá, o Procon está sem fiscais. De
acordo com o diretor do órgão,
Adilson Macário, o assunto está
sendo tratado pela adminis

tração e um profissional para
fiscalização deve ser chamado
ainda este mês.

Conforme dados do Procon,
em média 600 reclamações são

registradas todos os meses no

município. Macário acrescenta

que os meses commaior número
de queixas são dezembro, janeiro
e fevereiro - em função das festas
de fim de ano - e junho e julho.
De acordo com Macário, a maio
ria das reclamações é por defei
tos em produtos. Em seguida, em
relação a empresas de telefonia e,

por último, pelo descumprimen
to de contrato de prestação de

serviço. "Mesmo sem os fiscais,
estamos cohseguindo dar a devi
da atenção aos casos", afirma.

Questionado sobre a estru

tura do Procon para os atendi
mentos do Natal, Macário diz

que o órgão está preparado para
a demanda de reclamações desta
época. Segundo o diretor, o que
está atravancando a convocação
de novos fiscais é a análise do

impacto financeiro e orçamentá
rio de mais um funcionário. Em

.

suma, quanto este fiscal custaria
ao Procon. "Sabemos da neces

sidade de um novo colaborador
e estamos nos agilizando . para
chamá-lo em breve", diz.

Programa "NossoAsfalto"
contemplará doze ruas

Doze ruas, em oito bairros, se
rão asfaltadas. O anúncio foi fei
to pela prefeita Cecília Konell na
manhã de ontem. Cecília assinou
ordem de serviço autorizando
a empresa Infrasul, de Joinville,
vencedora da licitação, a iniciar
as obras. De acordo com dados
da Prefeitura, aproximadamente,
R$ 1,3 milhão será investido na

pavimentação, que faz parte do

programa "Nosso Asfalto". Cerca
de 3, 051 quilômetros serão as

faltados nesta etapa. O secretá-'
rio de Administração participou
do anúncio. Ivo Konell lembrou

que no primeiro semestre des
te ano, 16 quilômetros foram

pavimentados, em 14 bairros.
A maioria desses asfaltamentos
contou com a participação dos
moradores. Foram investidos R$
10,3 milhões na primeira fase das

obras, sendo que R$ 3 milhões fi-
caram por conta dosmunícipes e

, os outros R$ 7, 4 milhões foram
recursos da Prefeitura. Ainda há
350 ruas para serem pavimenta
das no município. Segundo Ivo

Konell, quando necessário, algu-

mas vias, indispensáveis para a

circulação dos ônibus, são asfal
tadas mesmo sem a contribuição
de moradores.

Ainda há 350 ruas
- para ,aslaltar

O critério para a escolha das
ruas a serem asfaltadas, segun
do o secretário, é a adesão dos
moradores. "Se 80% dos resi
dentes da rua aceitar, nós fa

zemos", diz. Ainda há 350 vias

para serem asfaltadas em Iara
guá. Perguntada se antes de as

faltar as ruas são estruturadas,
Cecília disse que "começam do
zero". Ivo Konell acrescentou

que a Prefeitura não pavimenta
se não tiver esgoto e justificou a

demora na realização das obras

por conta do trabalho do Samae.
'� demanda é muito grande,
mas estamos fazendo na medida
do possível", declara a prefeita.
Obras de concretagem no Morro
do BoaVista não fazem parte do

programa "Nosso Asfalto".

EDUARDO MONTECINO

Pavimentação em oito bairros
Veja se sua rua será asfaltada. Ilha da Figueira: ruas Ângelo Barufi,
Bertoldo Drews e 917; Rau: ruas Gustavo Barroso e José Picolli;
Estrada Nova: rua Evaristo Franzner; Barra do Rio Cerro: rua
Heinrich Sell; AgúaVerde: rua Bertoldo Enke; JaraguáEsquerdo:
rua Clécio Stringari; Tifa Martins: ruas Silvio Piazera e Oscar

Ehlert; Vila Nova: rua CatarinaMarangoni.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITU� MUNICIPAL DE SCHROEDER
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS DE ENGENHARIA N°. 11-/2011 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°, 150/2011-PMS - TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de projeto executivo e estrutura e mão de obra, materiais e

equipamentos), da estrutura pré-moldada em concreto (cancha de bocha), com área total de 600m2, anexa ao Ginásio de esportes Alfredo Passold, na
Avenida dos Imigrantes, no município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte
integrante do Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 05 de dezembro de 2Q11 às 14h.
Abertura do Processo: 05 de dezembro de 2011 às 14h15min.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da Prefeifura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 18 de novembro de 2011.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal
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Problemaé
maior nos fins
desemana
Incomodar outra

pessoa com barulho

alto, quase sempre
tem relação com o

consumo de álcool

JARAGUÁ DO SUL
........... " " .

GUSTAVO CIDRAL

Na tarde do último sábado,
moradores da rua Ney Fran

co, no Bairro Baependi, em Iara
guá do Sul, se sentiram perturba
dos por um grupo que ouvia som
alto no pátio de uma autoescola.
A bagunça foi denunciada à Po
lícia Militar, que esteve duas ve

zes no local e tentou orientar o

responsável pela festa. Por volta
das 18h, a PM recebeu novas de
núncias e, dessa vez, deteve o ho
mem de 34 anos, que respondeu
a um Termo Circunstanciado por
perturbação do trabalho ou sos-

sego alheio.
.

A situação é comum em Ia
raguá do Sul. De acordo com o

subcomandante do 14° Batalhão
da Polícia Militar, major Rogério
Vonk, esse problema correspon
de a aproximadamente 37% de
todas as ocorrências recebidas

pela PM. Perturbar alguém, o tra
balho ou o sossego alheios tam
bém é mais da metade (52%) dos
casos que envolvem consumo de
bebida alcoólica.

Uma leitora, que não quis se

identificar, sofre com o barulho
de um condomínio cujo salão
de festas faz divisa com o prédio
onde mora. "A música começa
baixa, mas, àmedida em que eles

começam a beber, o som aumen

ta e passa das 23h", conta. Segun
do a moradora do bairro Amiza

de, os policiais são chamados ao

local, mas, algumas vezes, são até
desacatados.

Conversar com quem está

perturbando foi uma das várias
tentativas de CamilaVicenzi para
conseguir paz. Ela sofria todo fi
nal de semana, quando os vizi
nhos de frente ligavam o som a

todo volume. "Não adiantava pe
dir, pioravamais ainda", reclama.
O sossego só veio após deles se

mudarem. "Também faço festa e

ouço música, mas procuro deixar
em um volume que não incomo
de os outros", afirma Camila.

O incômodo prejudica tam

bém Claudete Grosklags Schwe

der, que mora há seis anos na

rua Herberto Enke, na Barra do
Rio Gerro. "O lugar era ótimo. Na
verdade, era um sonho que virou

pesadelo", diz. Para ela, as per
turbações começaram há cerca

de três meses, quando novos vi
zinhos chegaram à rua.

O maior problema, diz ela,
são as crianças que fazem mui
to barulho e chegam provocar
quem reclama. Claudete tem

dois filhos, de 11 e 6 anos, mas

não os deixa brincar na rua, te

mendo o. comportamento das
outras crianças.

Avizinhança também se inco
moda com o som alto de alguns
moradores. Segundo Claudete, O
problema geralmente é resolvi
do após ligarem para a PM. "Eles
vieram todas as vezes que foram
solicitados", conta. "Agora respei
tam mais depois das 22h. Antes,
o barulho ia até de madrugada

I

nos finais de semana".

Il perturbação do
sossego fere um
dos princípios
de convivência
de respeito ao

próximo. Ninguém
é obrigado a ouvir
uma música que

não quer.
MARCELE GOUCHE

Rogério ll�J1Hi'��1K.:u
Wl:lk1ajOW� da l3PllVI

Art. 42. Perturbar

alguém, o trabalho
ou o sossego
alheios:

I .. com gritaria
ou algazarra;

II ." exercendo

profissão incômoda
ou ruidosa, em
desacordo com as

prescrições legais;

III !Ui abusando
de instrumentos
sonoros ou sinais

acústicos;

IV '" provocando ou
não procurando
impedir barulho
produzido por
animal de que
tem a guarda.

"-

OCORIIJ:�NCIAS
EM 2011:

Janeiro· 88
Fevereiro • 86

Março ·108
JlbrU· 137
Maio· 120

Junho· 109
Julho. 137
Agosto. 111
Setembro • 88
Outubro · 136
Novembro

(até dia 23) - 90

BAIRR.OS CJA,M:PEÕES
E'lNJ, O(";ORRÊN't�!AS
EM: 2011:

Centro .. 153
Vila Lenzi · 98
Dha da ngueira • 91
Barra do Rio cerro • 80
Estrada Nova • 74

Os outros bairros
tiveram amédia entre
30 e 40 casos.

Perturbadorpode ser preso,mas pena é leve
Ser perturbado por vizinhos Quando recebe a denúncia,

com barulho ou música alta é ( uma viatura da PM vai ao 10-
uma situação comum em qual- cal, constata se há perturbação
quer cidade. ''Até onde posso re- e chama o proprietário. Então,
clamar com meu vizinho, quais é ordenado que o barulho seja
são os meus direitos?", questiona cessado. Dependendo do com

Claudete. portamento da pessoa, pode ser

A PM orienta procurar con- dada voz de prisão, o que pro
versar com quem está causando cede também quando há reinei
a perturbação. "Uma boa con- dência de denúncia. O material
versa pode resolver o problema", usado para emitir o som alto
diz o majorVonk. "Não pode agir pode ser apreendido, seja um

por conta própria e querer usar aparelho de som ou até mesmo

a força física, apenas conversar um carro.

de forma amigável", explica. Se De acordo com o subco
o problema não for resolvido, o mandante, o caso é enquadra
incomodado deve ligar para a do como infração de "menor

polícia no 190.
. 1 potenci� i ?��:oN�o:' e o acusado

tem a oportunidade de compa
recer em juízo. Após assinar um
Termo Circunstanciado com os

depoimentos, uma audiência é
marcada para o caso ser julgado
no Ministério Público. Se houver

recusa, o infrator é levado para a

delegacia.
Na audiência, o acusado

pode suspender- o processo e

pagar uma cesta básica. O bene
fício é cedido a cada cinco anos.

Se houver reincidência neste pe
ríodo, o denunciado responderá
a um processo cuja pena pode
ser prestação de serviço comuni
tário ou, em último caso, prisão
de 15 dias a seis meses.

• t : t I J I ,
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Organizac;ão e ,simpatia
(""""riciúma deu um verdadeiro show de organização e simpatia
Vnestes 510JogosAbertos de Santa Catarina. A cidade se enfeitou,
as caras amarradas desapareceram e os sorrisos se abriram em

flor. Os locais de competição estavam perfeitos, porém, o que mais
encantou foi a solicitude e a educação com que o criciumense tratou
os visitantes. Houve algumas pequenas falhas é verdade: o serviço
de telefonia confiado a "Oi': em certas ocasiões deixou a desejar; o
trânsito complicado (bota complicado nisso), motivado pelas obras
que estão sendo realizadas na cidade dificultou os deslocamentos.

BlulDenau...
Sucumbiu ante ao poderio de Floripa, Criciúma e Joinville. A cidade
da Oktoberfest igualou seu pior desempenho em Jogos Abertos, o
4° lugar.obtido em 1961, há 50 anos. Para alguns foi um vexame da
cidade 39 vezes campeã. Para os seus dirigentes foi o resultado de

priorizar a formação de atletas e renovar o time. A conquista dos

Joguinhos Abertos faz justiça à proposta. O orçamento destinado
a Fundação Municipal de Desportos cresceu de R$ 4,26 para 5,3
milhões e o Programa de Iniciação Esportiva cresceu de 300

para três mil. Para os Iasc de 2012 ... Bem, aí é outra história ...

As nossas estrelas
O atletismo jaraguaense apresentou cinco atletas de nível técnico

compatível com as nossas tradições: Simone Ponte Ferraz, Miriel1y
C. dos Santos, SallyMayara Siewert, Olavo José Reali eMaiconAngst.
No Karatê brilhou a surpreendenteMárciaMafra. O Tiro, modalidade
esportiva pioneira, trazida pelos imigrantes e colonizadores de nossa

, região fez bonito com os atiradores: Bruno Heck, Rocco Rosito, Samuel
Lopes, Clésio Cunha, Cláudio Schmidt, SidneyKreutzfeld, Denísio
Buttendorf eWalter Goetzke. O ciclismo BMX teve como destaque
jaraguaense o jovem Luiz Eduardo Marckiewicz.

Imprensa na cobertura dos Jogos .libertos de Santa Catarina, Criciúma • 2011

Jaraguá do Sul
Neste 51° Iasc, Jaraguá do Sul teve participação de
acordo com os investimentos feitos pela Fundação
Municipal de Esportes. Obteve a 9a colocação
na pontuação, sendo este o critério oficial para a
classificação dosmunicípios. No quadro de medalhas
ficamos com o 8° posto, com 7medalhas de ouro; 6
de prata; 7 de bronze.Muito pouco se considerarmos

o poderio econômico domunicípio. Existe a premissa
de que os investimentos se concentram na base
formadora e nos projetos sociais. Nem tanto a terra, ,

nem tanto ao mar: fazmuito tempo que a cidade
não figura nas primeiras colocações tanto naOlesc,
quanto nos IoguínhosAbertos, que são constituídos
essencialmente por atletas formados na base.

Basquete Feminino - Obteve um
bom quarto lugar, atrás apenas das grandes
equipes: Blumenau, Joinville e Florianópolis.

encantou. O time do técnico RenatoVieira
mostrou quem é quem no futsal catarinense. Fez
uma campanha convincente: 3x2 em Blumenau;
5x2 em cima de Tubarão; perdeu por 3x6 para
Florianópolis; bateu Concórdia por 4x3; bailou
na quadra na final contra Capivari de Baixo,
aplicando uma sonora goleada: 8xO.

F
• •

DI - 'Conquistou o

título de Campeão do Iasc da 1 a Divisão de
maneira arrasadora. Venceu todos os confrontos
com categoria: 3xO sobre Joinville; 7xl no
time de Lages; 4x2 em São Ludgero; 5xl nas 'I

videirenses; 5xl no time da capital. Na grande
final empatou com Concórdia no tempo normal
e na prorrogação 2x2. Venceu nos pênaltis por
4x3. Galgou a Divisão Especial para os Iasc de
2012. Precisa de mais investimento para enfrentar
as poderosas equipes de Chapecó, Criciúma e

Caçador, nos próximos Jogos Abertos.

Astro..;.. Bruno Heck honrou as tradições
dos colonizadores e imigrantes de nossa Jaraguá.
A primeiramodalidade esportiva desenvolvida
na região foi a Schützenverein Iaraguá (Sociedade

,

de Atiradores Jaraguá), em 1906. Fundada pelos
atiradores:WillyBartel, Francisco Fischer e Reinaldo
Rau. Em 700 pontos possíveis, Bruno fez 697,6.
Conquistou amedalha de ouro e estabeleceu
um novo recorde para os JogosAbertos de Santa
Catarina namodalidade CarabinaAr. Jaraguá, a
terra da Schützenfest o aclama: liDEM BESTEN
SCHUSS!' (Rei do tiro).

Fulsal Masculino Divisão

Especial. Jaraguájogou, venceu e
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SEMANA DO LIVRO

Literatura
""""

namao
dos leitores
Evento segue atédomingo com
o objetivo de aproximar o
público da escrita e da leitura

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

epois de abrigar a

Feira do Livro, em

julho, agora, o mu

nicípio também re

cebe a Semana do
Livro e da Leitura. E

isso quer dizer que, até o pró
ximo domingo, o público terá

. ."

motivos de sobra para partici
par das atividades promovidas
pelo evento.

Segundo o organizador, Car-
,'los Henrique Schroeder, a ini

.

ciativa dá continuidade às ações
'oferecidas no meio do ano. "É
como se fosse uma descentralí-

:i., zação. Somos a primeira cidade
do Estado a ter uma Semana do

�

Livro, e com o Festival do Conto
e uma Feira do Livro turbinada
como é a nossa, já posso dizer

que somos a capital da literatu
ra em Santa Catarina", explica.
Segundo ele, nem Florianópolis
e Joinville têm tamanha qualída-

de e acontecimentos voltados ao

assunto ao longo do ano como

Jaraguá do Sul.
Instaladas no Sesc (Serviço

Social do Comércio) , as ações
incluem palestras, debates, ofici
nas e lançamentos. Mas, como o

intuito é também levar a literatu-
ra ao encontro dos leitores, ain
da ocorrem guias de leitura nas

escolas. As visitas estão marca

das para acontecer nos colégios
Santo Estevão, Anna Tõwe Nagel,
Rodolpho Dornbusch, Ribeirão
Molha, Jonas Alves de Souza, Mar
cosVerbinem, Ribeirão Cavalo, Pa
dre Alberto Jacobs, Vitor Meirelles
e Guilherme Hanemann. "Quere
mos colocar o livro como pauta,
fazer com que a leitura seja o as

sunto da semana, para que as pes
soas percebam como um mundo'
recheado de livros pode sermuito

melhor", enfatiza Schroeder.
O acesso ao evento é gratuito.

A programação completa está dis- '

ponível na página virtual http:/ /
semanadolivro.blog.com/ .

MARCELE GOUCHE

NAS ESCOLAS
. Semana do Livro vai ao encontro dos alunos das escolas públicos domunicípio com
guias de leitura. Ao todo, até o fim desta semana, dez colégios recebem a iniciativa

PROGRAMAÇÃO
• QUINfA-FEIRA,24
• O QUÊ: Lançamento
do livro 'DialetoVêneto:

persistência e evolução -

uma ponte entre Belluno e o

Vale do Itajaí', de IriaTancon
• QUE HORAS: 19h
• ONDE: Sesc

• SEXTA-FEIRA, 25
• O QUÊ: Debate com Péricles

Prade, presidente da
Academia Catarinense de

Letras e Lançamento da
revista-livro 'Osíris'

• QUE HORAS: 19h
·ONDE: Sesc

.SÁBADO,26
• O QUÊ: Oficinas com Carlito
Azevedo e Sérgio Fantini
• QUE HORAS: a partir
das14h

·ONDE: Sesc

• O QUÊ:Palestra 'Filosofia,

artes visuais e literatura',
comManoel Ricardo

Lima, professor da
Universidade Federal
do Rio de Janeiro

• QUE HORAS: 19h
·ONDE: Sesc

• DOMINGO, 27
• O QUÊ: Livro na Praça
• QUE HORAS: 15h
• ONDE: PraçaÂngelo
Piazera, no Centro

Nesta qtiífrta-feíra, às
19h, acontece 'o lança
mento de mais uma obra
literária em Iaraguã do SuL
Dessa vez, quem recebe os

convidados e comanda a
sessão de autógrafos é Iria
'Iáncom Ela, que é presi
dente da Associação Bellu- .

nesi Nel Mondo, Família
e· representante consular
para o município} apresen
ta aos leitores da microrre-

gião o livro 'DialetoVêneto:

persistência e evolução -,

uma ponte entre Belluno e

o Vale do Itajaí.
Primeiramente .. lançada

em Cencenighe, na Itália, a
obra, agora, será mostrada
ao públicQ da Semana do

Livro, que acontece no te

atro do Sesc (Serviço Social
do Comércio);" instalado
na Rua Jorge Czerniewicz,
633. O acesso é livre.

DIALETTO VENETO-(",..ANALIN
Ponte tra Belluno e laValle di ltajaí

DIALETO VmETO-CANAUN
Ponte entre Belluno e o Vale do ltajal

Iria Tanwn
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

HORIZONTAIS
1. Confederação Brasileira de Automobilismo / O psi-

canalista norte-americano, nascido na Alemanha,
Erich (1900-1980) 2

2. Indivíduo que puxava, com cordas, uma embarca-

ção entre os antigos romanos �t
3. Cidade alemã com a mais alta torre de igreja do

mundo, medindo 116 metros / Acalentar 4
4. Os satélites de Saturno e Júpiter / O deus supremo

da mitologia grega 5
5. Sobrenome dos violonistas paulistas, que formam

um duo reconhecido internacionalmente 13

6. Instrumento para observar as fraturas do crânio
7. (Fig.) Problema insolúvel/O meio do ... arco I

8. Eterno
9. Superior Tribunal Militar / Interjeição de irritação 8

10. Argentador 9
11. Questão judicial / (Red.) Aparelho para transmitir

a palavra falada 10
12. A escritora inglesa Christie (1890-1976), famosa

por seus romances policiais / O fim da ... mudez 11
13. Eu, em espanhol/Construção que torna navegá-

vel um curso de água em desnível. 12

VERTICAIS 1;3
1. Diz-se de expressão baixa, grosseira / (PaI. ingl.)

Visor, mostrador
2. O atar James, de "Trocando as Bolas" / O alimento

do sitófago
3. Município do estado de Tocatins, na região de Dia-

nópolis / Refresco de certo fruto cítrico
4. Cidade dos EUA, em Massachusetts, que ficou co-

nhecida por uma onda de bruxaria (séc. XVII) / A
cantora Espíndola

5. Abreviatura (em português) da Finlândia / (PaI. fr.)
Fora de moda / Hospital das Clínicas

6. Ramo subterrâneo de uma planta / Diz-se de letra
muito grande e legível

7. Soltar (o burro) a sua voz / Coisa completa
8. Voz do gato / Da região histórica da Espanha norte-

oriental que tem Zaragoza como capital
9. O inventor norte-americano Samuel (1791-1872),

idealizador de um código de comunicação / Lu-
minosidade ou brilho (próprio do que é limpo,
terso) .

23456 7 8 9
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Quer desafios
maiores?
Adquiro

nossos coleções
de revistos

já publicados.
São 5 revistas
em cada volume

por um preço especial!

-

PREVISAO DO TEMPO

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.

DIVIRTA-SE

Dia é
ensolarado

-

no Estado
Nesta quinta-feira, o sol
predominaem todas as

regiões de SantaCatarina.
À noite, porém, as nuvens
dão condição para a chuva
noVale do Itajaí, Grande
Florianópolis ePlanto e ��
litoralNorte. As temperaturas
seguemem elevação.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 17°e
MÁX: 27°e

AMANHÃ
MíN: 29°e
MÁX: 28°e

JOAÇABA
....

"

19°300"

SÁBADO
MíN: 18°e
MÁX: 300e

DOMINGO
MíN: 19°e
MÁX: 26°e

RIO DO SUL
... ..
15° 260

/

�,

'\
Il#r"

'il;'""I�HJI_#*mWill!_üil'liWii'II"'",!2",,,,,I/I'''� "I""

/

Ensolarado Instável

A sexta-feira pode amanhecer com
chuva nosmunicípios doVale do
Itajaí e Planalto e Litoral Norte.

Depois, o sol aparece, mas à noite,
volta a condição de instabilidade.
No restante do Estado, há aumento
de nuvens a partir do fim da tarde
devido à influência de uma área

alongada de baixa pressão.

No sábado, a mesma área alongada
de baixa pressão que provoca chuva
no dia anterior pode trazer novas
precipitações. O tempo fechado
é esperado para amadrugada e a

partir da tarde. Os termômetros
continuam registrando temperaturas
em elevação. Os ventos sopram de
sudeste a nordeste.

Parcialmente Chuvoso
Nublado

f

Nublado Trovoada

SE VOCÊ VAi PARA ..
SANTA
HEl NA
A quinta-feira

amanhece ensolarada
e segue com tempo
firme até o anoitecer

sem previsão de chuva.
As temperaturas ficam
entre os 16°C e 29"C.

CRESCENTE 2/11

CHEIA 1 0/11

MINGUANTE 18/11

NOVA 25/11
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beatriz.sasse@terra.com.br I 4784330306

ERIC DE LIMAIDIVULGAÇÃO

Bom e barato!
Compras de fim de ano, quem não precisa? E a

boa dica é conferir o outlet One Store, daMarisol,
que fica ali naAvenidaWaldemar Grubba, naVila
Lalau, até dia 23 de dezembro. O bazar disponibiliza
uma imensa gama de produtos das diversas marcas
daMarisol, como Lilica Ripilica, Tigo T. Tigre,
Mineral, Pakalolo, Criativa e Mineral Kids. Fica
aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.
Nos sábados, o público pode acessá-lo entre às
9h e às 15h. Já nos domingos, somente a partir de
4 de dezembro, o atendimento seguirá o horário
do comércio em geral. Boas aquisições com
economia. A organização é da Episteme Eventos.

· ....--STRA ACADÊMICA
o curso deAdministração do Grupo Uniasselvil

Fameg promove, hoje, a ExpoADM2011.
A exposição, que acontece no campus da
instituição, a partir das 19h, tem como objetivo
socializar os trabalhos desenvolvidos pelos
acadêmicos no decorrer do semestre. Os temas
da exposição englobam as quatro linhas de
formação daAdministração (Marketing,
Comércio Exterior, Finanças e Recursos

Humanos) e entre eles se destacam a satisfação
dos clientes, o empreendedorismo, o currículo,
a segurança no trabalho, o plano de negócios, a
sustentabilidade e o fechamento de câmbio. O
evento égratuito e a comunidade está convidada
a participar. Informações: admefameg.edu.bt:

Beleza
Especial para as meninas,
dia 26 de novembro, a Ellen's
Cosmética promove curso de auto

maquiagem com duas horas de

duração. O evento inicia às 15h
em classe fechada para o máximo
de cinco participantes. Ela dá
direito a apostila e certificado
e custa R$ 90. O investimento

pode ser convertido em aquisição
de produtos de maquiagem ou

tratamento na loja. Interessadas
devem ligar no 33711590 ou
escrever para ellens@ellens.com.
br. Data do próximo curso: 10 de
dezembro.

MARCELO ODORIZZIIDIVULGAÇÃO

DIEGO JARSCHEL/DIVULGAÇÃO

PROGRAME-SE!

24 DIA25
LICOBAR

Shaw de rock com a banda Coyote Jack.
LICOBAR

Iniciando as comemorações
do 6° aniversário da casa, housemusic com

os DJs Túlio e Eduardo Moretti,
mais DJ Dieter Mayer.

LONDONPUB
O pagodevoltou ecom duas duplas no palco,
Bom Astral e Calmaí. Também DJ Felipe

Adriano. E temmais: elas não pagam ingresso
até 23h30 e as 50 primeiras mulheres que
entrarem na casa ganham uma caipirinha na

faixa. Ingressos apenas na hora: elas free até
23h30 (após RS 10) e eles RS15.

SEVEN CHOPERIA -

Guaramirim
Sertanejo universitário com

Batidão Brasileiro e mais eletro/house
com DJ Alan e convidados. Eles pagam

RS 15 e elas free até 23h30.
TEATRO DO SESC

Lançamento do livro Dialeto Vêneto-Canalin
- Ponte entre Belluno e oVale do Itajaí, às

19 horas. Livro já lançado, dia 1 de setembro
de 201 O, na da Prefeitura deCencenighe, no

. Valle Del Biois, ocasião em que foi firmado o

Gemellaggio das cinco cidades integrantes
do Valle incluindo Massaranduba. A autora

Iria Tancon é presidente da Associação
Bellunesi NelMondo Família Jaraguá do Sul e

representante consular para Jaraguá do Sul.

CONTA'FOS�OUmAS OPÇÕES
LONOON • 3055-0065. BIEij HAUS • �215-4866.

'SAtruwE�MPUB.337O-1727.ARRIBÀ.337i�.116d. "

MADALENA CHOPE ECOZINHA·,3D5S'30S8.
ESPAÇOOOOCA .3310-9100. FUE� LlVING. 33764822.
uco BAR· 3054-0855. KANl'AN LOUNGE· 33711584.

ENOTECA DECANTER· ,337Q,0220. MOWlNG tlP· 8856-B389.
SEVEN CHOPERIA· 9917-0359.MR. BEEF. 3275'-2230:'

GACHAÇARIA ÁGUA DOCE .33;;:1-8942:
.'

fUEL e1ENTQS . ." 8433-0083: PATUA MUSIC • 305.;1-0800.1

MOVING UP - Schroeder
Tour Big Bowlling Joinville com os

DJs diretamente da casa joinvilense, Rato,
Lula e Binho, MC Fischer e sertanejo
universitário deElton & Fernando.
Elas entram de graça até 23h59.

Bilheteria antecipada RS 15. Ponto de
venda: Schroeder: Posto Mime, Trapp
e Net land; Guaramirim: Posto Maiochi;
Jaraguá: Smurf Lanches, Posto Mime

(Weg 2) e Game Mania.

FUELLIVING
Shaw com Fernando Lima e banda,
e DJ Bibbe Andreatta. Lista feminina
mandando nome para contato@

fueleventos.com.br até sexta-feira, 16h.
Elas pagam apenas RS 5 até às 23horas.

ARQurvdPESSOAL
• , 1 • I • J I • • I , , J til t , I • , ! ! I , f , t J f � I .1-. J I , j �, I t. 4 I j I I I I I III. t 1 , " I
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Miaaaauuuu
DIla sério...o gato flagrado por uma
rsenhorinha naquela festere da "uipa
radas", na urbe sorriso, motivo de notinha

aqui, ontem, é... velho morador da casa de

festa.Aliás, moradora. Éfêmea. A bichana:
é uma mascote. Segundo o administrador
do imóvel ela está na área desde 2000: "pe
dimos desculpas, a gata tem o canto dela,
não pode circular pelas salas. Por isso, já
está de castigo!': Peninha, gente.

Bazar Karlache
Os organizadores do tão esperado bazar da
KarlacheMalhas, que acontece a partir do dia
dois de dezembro, farão reposição diária com
novidades e marcas exclusivas. Bom demais!

SEGUROS
GARCIA

COftRET'ORA

47 3371 ..1788

Happyhour
Para quem perdeu o primeiro encontro, na
próxima segunda-feira, dia 28, acontece
mais um happyhour do chefTato branco,
no Bar Scondidnho. O babado começa às
18h e vai até 21h. Para quem não sabe, o
Scondidinho fica defronte ao Breithaupt da
RuaWalterMarquardt.

Pedalada Famosa
Os cupons numerados paraparticipar
dos sorteios na 3a Pedalada Famosa, que
acontece dia quatro de dezembro, devem ser

retirados naCapital Imóveis e no Restaurante
Madalena. Aliás, é grátis e concorre amil
reais em dinheiro e a uma bicicleta. Mais

informações no fone 3370-2900.

'Pensando bem
liA inveja consome o invejoso como a

ferrugem o ferro." (Antistenes)

Moa Gonçalves

BIlPPY BOUR Trio que curtiu, na
segunda-feira, o happv hour de Tato
Branco, no bar do Scondidnho

MAUrucIO HERMANN

moagoncalves@netuno.com.br

Tim tim
Para quem adora 'aguar' uma festa, com amaior banca
de réveillon, noves fora! Movimentado por um caixa

alto, vem aí happy new year. Frege para 200 pessoas.
Será um encontro de amigos que se curtem e se reveem

com alegria.Volto ao assunto .

I

UPPER k\d:=,

• O meu abraço de hoje,
cheio de energias positivas,

'

I vai para Bdinei G. Marcos.'
Ele é,outro fltnigo que está

, antenado naminha coluna
todos 0:$ d�ds.Aquele abraçoz; ,

Curso
No próximo dia sete de dezembro, o chefe
Iumír Rozza promove, naAdegaDecanter,
anexa à Scar, o curso para iniciantes de
sushi e sashimi . Mais informações pelo fone
9993-3404.

, • Mari Karsten já
''organizou q, (·{tc'hurma" ei
í{ia quatro 'de dezembro, vai
.,participar dq3iJPedalada
Famosa.

. Grávidos
o casal nota dez, João Carlos e Celeste Pereira,
está feliz da vida após saber que receberá a
visita da cegonha. Parabéns amigos, e que
Deus abençoe esta bela e feliz família.

Siebel&
Haisi

6 3055-0024

Gelo
Osmeus amigosAdonis
Goelzer eAri Barichello estão
com o champanhe no gelo. Dia
dois de dezembro, os sócios
brindam 20 anos de sucesso
do Restaurante Califórnia.A
festa para amigos, clientes e
convidados será no sábado, dia
três. Bom demais.

• Nos finais de semana/um
I dos lugares que está virando
poincda "oiparadàé o
RestauranteBtuiá; emBarra
Velha. Lugar aconchegante,
moderna e possu! i1,m.a
cozinha deprimeiro "fundo.
Vale conferir.

,!li

Palestra
No próximo dia 30 de novembro, acontece, no
Auditório do Cejas, uma importante palestra
motivacional comDalmir Sant'anna. Mais

informações no fone 3275-7070.

VESTIBULIlR Il gatíssima Maria Paula

Pincegher passou no vestibular de
Psicologia na laculdade ACE (Associação
Catarinense de Ensino), de 'oinville

o nosso desafio é fazer você feliz

Quanto
, maisvocê
dá calor e
celebra sua

vida, 'mais
há na sua
vida o que
celebrar.

Oprah
Win(rey

Novolook
O empresário Celinho Lange, da Celinho
Sport, depois de última viagem de férias,
desfila com um cavanhaque de dar inveja
ao cantor CésarMenotti, da dupla sertaneja
Cesar Menotti & Fabiano. Támais bonito

que desfile de sete de setembro .

BIlLIlDIl BrunaWe�ha1 Bargen
nos corredores da TheWav

Deu no Jacaré
Banguela
"O cantor Latino, que andava
meio sumido, antecipa
lançamento de música pela
internet. Lanchinho da baladinha,
que está disponível para os

DJs, ambiciona ser suéesso no
Carnaval de 2012. Dizem que
amúsica que o Latino supõe
que será o sucesso de 2012 e

garantem: se for, o mundo vai
acabarmesmo no ano que vem.

Irreconhecível
Sinceramente, conheço o
querido e grande amigo Paulo
"Rica" Stein hámuito tempo,
mas nunca tinha visto ele
assim, tão empolgado e tão

apaixonado. O motivo: a amada
Bia. Beleza!

Dica de hoje
Curtir as delícias da
Confraria do Churrasco.
Todo dia uma novidade.

NIlT 11 minha querida amiga
Maurise ReUer, a Lica, é a grande
aniversariante de hoje. Mil vivas!

,

Flat mobiliado
Hotel Saint Sebastian.
Área Privativa: 6U,OOm2
6° andar frente para Scar
Academia moderna. Sauna,
Hídrornassaqern
Rua Jorge Czerníewlcz, 99
Bairro: Czerruewicz

.. R$ 108.000,00

cecornturhotel
ACORDE COM A MELHOR VISTA DE FLORIPA

Reservas:

(48)21 07 .88 O
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

CE TEZA
.K DADE

Sempre ouvimos que amorte é a única certeza

que temos na vida, mas sempre esquecem a

saudade, que vem acompanhada, como uma fiel
escudeira. Quando um ciclo se encerra, ela é o

que nos resta, rondando nossos pensamentos e

deixando aquele sentimento de "preciso te ver

de novo". Não sei quem inventou a saudade, mas
pode ter sido alguém que sentiamuita falta e

resolver perpetuar essa ausência em forma de

lembrança.
A vida é mesmo algo muito breve, as pessoas

vêm e vão. Surgem em nossas vidas e nos deixam

quando menos esperamos. Bom, mas nunca
desejamos a despedida e sempre acreditamos, do
fundo do coração, que tudo será eterno. Mas não
é e descobrimos isso da piormaneira, na hora

- que a saudade começa a se encostar para nos

acompanhar para sempre. a que resta é ficar em
silêncio, lembrar e sonhar.

a que acontece depois que morremos é um
mistério. Cada religião tem sua teoria e acredita
em um destino confortável e de perdão. As
culturas também criam suas formas de explicar
a morte. Sinceramente, não sei se vamos para
o paraíso ou para qualquer outro lugar. Prefiro
pensar que o destino de quemmorre é a

lembrança, imortalizada em saudade.
Muitas vezes

criamos tantas

hipóteses na
tentativa de

superar a dor da

perda, que nos
.

esquecemos de

que o tempo vai
curar. Só o passar
das horas e dos
dias vai amenizar
tudo e tranquilizar
a alma. Não temos

Sinceramente,
não sei se vamos

para o paraíso
.

ou para qualquer
outro lugar. Prefiro
pensar que o destino

de quemmorre

é a lembrança,
imortalizada
em saudade.

muitas escolhas, o
conforto vem com a certeza de que vamos para
sempre amar quem perdemos. De resto, são
teorias e.hipóteses que tentam nos confortar
a dar a sensação de que tudo vai ficar bem.Vai
mesmo, mas não é tão complexo como parece,

. é simples.
a segredo está no coração, na alma, onde

/

ficam as lembranças e o sentimento de

gratidão por tudo que nos foi proporcionado.
Só precisamos seguir em frente, tocar a vida,
porque ela ainda nos preparar mais surpresas
e ela mesmo vai curar, junto com o tempo. Não
podemos ter medo, precisamos '2r coragem e

isso virá com a certeza de que somos eternos

na lembrança e na alma. A saudade vai

acompanhar para sempre e só ela poderá nos

trazer de volta tudo o que passamos e saberá
curar a dor. Perder alguém é difícil, mas nada que
o tempo não ajude.

CLIC DO LEITOR
Envie sua folo para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Essas fofuras foram abandonadas de uma maneira covarde nas

margens da BR-280, em Araquari. Sem comida e nem água, eles e os

outros três irmãos poderiam ter morrido não fosse um casal que os

resgatou. Agora, os cinco aguardam por pessoas dispostas a adotá
los e cheias de carinho, atenção e responsabilidade. Informações:

(47) 9191-6626 (Tatu) ou 9172-7630 (Marta).

Contabilidade
Consultoria Empresarial
c�oom�

Pfúf�SifJli!;illtmt1
Competêrn:ia

Credibilidade

www.gumz:.com.br
(41)3311-4741

VELA

'O Vício do Amor' é uma

narrativa declaradamente
cosmopolita, que une cultura
erudita a situações cotidianas.
Narrado em primeira pessoa
e dividido em três partes, é
um livro sobre ruínas, escrito
entre ruínas. As físicas estão
em Roma, cidade onde o

narrador revisita seu passado
sentimental. As principais,
feitas de memórias e

povoadas por mulheres que
partilham o mesmo código de
ausência, fraqueza e traição.
A obra está sendo lançado
pela Editora Record.

• FINA ESTAMPA
Antenor se declara para Patrícia, mas ela o

despreza. Quinzé aconselha o irmão a se afastar de
Patrícia e Griselda proíbe a entrada de Antenor em

casa. Rafael tenta se entregar, mas acaba fugindo da

delegacia. Solange beija Daniel. Paulo não atende o

telefonema de Marcela. Esther passa mal e Guaracy
a socorre. Amália cuida de Griselda. Guaracy avisa a

Paulo que Esther passou mal, mas ele não dá aten

ção. Juan Guilherme acena para Letícia, que retribui.
Pereirinha pede para Ferdinand liberar a entrada no

Marapendi Dreams. Tereza Cristina avisa o comparsa
que chegou o dia para iniciarem o plano. Griselda se

surpreende ao encontrar Pereirinha e Teodora.

• AQUELE BEIJO
Sarita conversa com Vicente e confirma a deci

são de não contar para Vera sobre o relacionamento
com Alberto. Brites acusa Locanda de ser a autora da
carta anônima e Felizardo revela que a mulher tam
bém recebeu uma carta. Otília se desespera com o su

miço de Tide e Cleo. Maruschka alerta Rubinho sobre
acordo pré-nupcial com Claudia. Alberto ouve Lucena
dizer para Amália que Vicente tem um problema com a

Comprare. Agenor convida Belezinha para sair e pede
para namorar lia cama, mas ele recebe uma proposta

de trabalho de Brigitte para a mesma noite. Tide e Cleo
são achados pela polícia. Alberto se encontra com Sa
rita e o detetive registra tudo.

• A VIDA DA GENTE
Manuela consegue se comunicar com Ana. Eva

provoca Manuela. Marcos confessa a Dora sua preo

cupação com Sofia. Manuela conta para Rodrigo que
Ana está se recuperando. Marcos e Dora fazem planos
para um novo encontro entre eles e as filhas. Iná se

preocupa com a situação das netas. Manuela vela o'
sono de Júlia. Alice conta para Manuela sobre a des

confiança em relação a Renato. Rodrigo se aconselha
com Lourenço. Rodrigo fica chocado ao ver Ana.

• VIDAS EM JOGO
Policias não permitem que a banda saia do es

túdio. Francisco pede que Rita saia pelo telhado para
que Carlos possa pegá-Ia. Rita é baleada no braço.
Em frente ao penhasco, Regina continua chorando

compulsivamente. Um pescador se aproxima e per
gunta se está tudo bem. Sem citar nomes a empre
sária desabafa, falando Que foi condenada a morte.

Depois de ter um mau pressentimento, Zizi liga para
Francisco. Regina liga para Patrícia. O helicóptero
de Carlos explode.

O longa-metragem 'A árvore da
vida' aproxima o foco na relação
entre pai e filho de uma família
comum. Depois, expande a ótica
desta rica relação, ao longo
dos séculos, desde o Big Bang
até o fim dos tempos, em uma

fabulosa viagem pela história
da vida e seus mistérios, que
culmina na busca pelo amor

altruísta e o perdão.

ANIVERSARIANTES
24/11 Giovana Tait Marina Henn
Ana M. Kobowski Iris Barg Mauresse K. Heller
Andressa Mader IsoIde M. Schmidt Mauro Koch
Bernardo Wasch Jean F. V. Pruss Rosane L. Maffei
Bruna Rubin Kayná C. Machado Udivaldo Keunecke

EdirDoge Leticia C. Hernatski Vera L. Heer
Emmerich Ruysom Lori T. Motta
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CINEMA

ESTAMOS JUNTOS
Carmem é uma jovem e talentosa médica, que veio da

pequena cidade de Penedo para viver sozinha em São

Paulo. Seu melhor amigo é Murilo, que é homossexual e

trabalha como DJ. Um dia ele conhece Juan, um músico

argentino por quem se apaixona. Quando ele é expulso de

casa pela namorada, Murilo não perde tempo e o chama

para morar consigo. Entretanto, Juan é heterossexual
convicto e passa a se interessar por Carmem. Ela retribui

o interesse, mesmo temendo a reação de Murilo ao saber
do fato. Até que uma situação inesperada muda os rumos

do triângulo amoroso e da própria vida de Carmem.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (14h, 16h30,
19h e 21h30)
• Cine Breithaupt 2
• A casa dos sonhos - Leg (15h)
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Leg (19h e 21 h30)
• Amizade colorida - Dub (14h30 - dO!J1ingo - e 17h)
• Cine Breithaupt 3
• Atividade paranormal3 - Leg (18h1 O, 19h50 e 21 h30)
• O zelador animal- Dub (14h1 O e 16h1 O)

\

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h50, 16h30,
19h20 e 22h)
• Cine Garten 2
.11.11.11 - Leg (14h20, 16h40 e 21 h15)
• Atividade paranormal 3 - Leg (18h50)
• Cine Garten 3
• Capitães de areia - Nac (13h40 e 21 h30)
• Reféns - Leg (15h40, 17h40 e 19h40)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h, 17h15, 19h1 O e 21 h)
• Cine Garten 5
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h30, 16h15,
19h e 21h40)
• Cine Garten 6
• Os três mosqueteiros - Dub (16h50)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h30)
• Terror na água - Dub (14h)
• Terror na água - Leg (21 h50)
• Cine Mueller 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h30, 16h15,
19h e 21h40)
• Cine Mueller 2
• Estamos juntos - Nac (13h45 e 21 h50)
• Reféns - Leg (15h45, 17h45 e 19h45)
• Cine Mueller 3
• 11.11.11 - Dub (14h20, 16h45, 19h15 e 21h20)

BLUMENAU
• Cine Neumar1<t 1
• Os três mosqueteiros - Dub (16h40)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h10)
• Terror na água - Dub (13h40)
• Terror na água - Leg (21 h50)

• Cine Neumarkt 2
• A saga Crepúsculo:Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h50, 16h30,
19h20 e 22h)
• Cine Neumarkt 3
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h30, 16h15,
19h e 21h40)
• Cine Neumarkt 4
·11.11.11 - Leg (14h, 16h, 18h e 20h)
• Atividade Paranormal3 - Leg (22h1 O)
• Cine Neumarkt 5-
• O palhaço - Nac (14h15, 16h50, 18h50 e 21h)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• O contágio - Leg (21 h20)
• Os reféns - Leg (14h30, 17h e 19h30)
• Cine Norte Shopping 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -Leg (12h50, 13h40,
18h30 e 21 h20)
• Cine Norte Shopping 2
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Leg (14h20, 17h10 e 20h)
• Cine Norte Shopping 3
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (12h1 O, 15h,
17h50,20h40, 23h30 - somente sábado)
• Cine Norte Shopping 4
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (13h40, 16h30,
19h20 e 22h10)
• Cine Norte Shopping 5
• O palhaço - Nac (13h30, 15h35, 17h40, 19h45 e 22h)
• Cine Norte Shopping 6
• O homem do futuro - Nac (13h e 15h15)
·11.11.11-Leg (19h35)
• Reféns - Leg (17h25 e 21 h45)
• Cine Norte Shopping 7
• Brasil animado - Nac (14h10 e 16h05)
• Gigantes de aço - Dub (18h e 20h50)

Nasce o filho de
Ricardo Pereira
O atorRicardo Pereira já pode, de fato, dizer
que é pai deVicente. O filho do ator com a

pesquisadora de arte Francisca Pinto nasceu
às 19h45 da última terça-feira, em Laranjeiras,
noRio de Janeiro. Pereira, que interpreta o
papel do advogadoVicente na novelaAquele
Beijo, da1VGlobo, precisou interromper
as gravações da trama para acompanhar o
trabalho de parto damulher.

PARABÉ�M,O'
II

S''10'"•
AToDOS OS

.

... .

.

(_ �lA.
'

"'----.

etttN,,,,'DE�
DE 1E1'.)ftA.....

1
�::=a

DemiMoore pede
conselhos aMadonna
Após ter anunciado o divórcio deAshton

Kutcher, DemiMoore procurou o ombro

amigo deMadonna. A cantora estaria

ajudando a atriz a superar a situação e

dando conselhos amorosos para a colega,
de acordo comuma fonte não identificada.
"Ela tem ligado para Demi quase todos
os dias emandando mensagens dizendo

que ela deveria se orgulhar de sua força',
afirmou a fonte.

Grazi Massafera
•

espera uma menina
Segundo os fofoqueiros de plantão, a atriz
GraziMassafera, no arna novelaAqueleBeijo,
está grávida de umamenina. Por enquanto,
a assessoria da atriz ainda não confirmou
a informação e ela também não atendeu
às ligações dos jornalistas. Em recentes

declarações, o atorCauãReymond, pai do
bebê, já havia dito que acreditava que a

criança seriaumamenina.

Luisa Mell se casa
, .

com empresarlo
A apresentadora Luisa MeU se casou

com o empresário Gilberto Zaborowky,
em São Paulo. As fotos da cerimônia,
realizada no último fim de semana,
acabam de ser postadas no Facebook da
irmã da apresentadora. Luisa usou um
vestido branco com um longo véu. Ela e

o empresário, ex-marido da atrizViviane

Pasmanter, estão juntos há dois anos.

HORÓSCOPO

Ex-BBB se converte
. .., .

e vira missionaria

A ex - BBB Bruna Tavares deixou de
lado a imagem de uma das mulheres
mais desejadas do reality show para se

converter. A ex-participante do reality
show agora é missionária e ministra da

palavra do senhor. Em vídeos na internet,
Bruna aparece falando para fiéis de várias

igrejas do país: "fui resgatada das trevas e

hoje eu sirvo única e exclusivamente ao

Senhor".

Cantora Katy Perry
nega estar grávida
Durante entrevista noAmericanMusic

Awards, a cantora Katy Perry, 27 anos,
que é casada com Russell Brand, disse que
pretende ter filhos, mas que por enquanto
não é a hora. "Ainda bebo álcool, como
hambúrgueres, tacos emuito fast food, coisas
que uma grávida não pode fazer", falou.
Recentemente, ela disse omesmo quando fãs
questionaram a barriga saliente da cantora. -

ÁRIES
Mantenha-se firme em seus propósitos e não deixe o que
é de sua responsabilidade nas mãos de outras pessoas. É
tempo de se abrir com a pessoa amada.

TOURO
Controle a impulsividade ou enfrentará conflitos. Mantenha
a discrição sobre seus assuntos e evite se expor. A sintonia

entre você e o par não será das melhores.

GÊMEOS
Tente olhar os problemas de cima e conseguirá encontrar
soluções para as pequenas dificuldades cotidianas. No
relacionamento a dois, mal-entendidos serão esclarecidos.

CÃNCER
Faça planos e visualize o que precisa ser colocado em

prática para alcançar os objetivos. Não convém contar com a

ajuda de terceiros. Na paixão, é tempo de fazer promessas.

(lJ
LEÃO
Sua falta de paciência estará em evidência. Reflita sobre as

atribuições antes de assumir novas responsabilidades. O
conselho do par pode até contrariar, mas é o melhor.

VIRGEM
Observe com mais atenção o que acontece ao redor e

chegue às próprias conclusões. Na paixão, nem tudo serão

flores. Analise as notícias antes de julgá-Ias.

LIBRA
Não permita que decepções no emprego abalem o

desempenho nas atividades diárias. Cuidado, não deve confiar
em todos. Compartilhe as experiências com a pessoa amada.

ESCORPIÃO
Mantenha o foco nas prioridades, separando a fantasia da
realidade. Fique atento as oportunidades que surgirem para
resolver seus problemas financeiros.

SAGITÁRIO
Interfira nas questões familiares sem que os outros notem

sua participação. Confie nas ações da pessoa que ama e se

deixe contagiar pelo entusiasmo e vitórias.

CAPRICÓRNIO
Faça uma boa avaliação das finanças pessoais. Não se iluda
com as conversas paralelas e promessas. Seja discreto na
manifestação de seu amor.

AQUÁRIO
Cuide dos próprios interesses. O carisma e a intensidade de

I
seus sentimentos provocam grande impacto na pessoa amada.
Cuidado para não deixar os familiares em segundo plano.

PEIXES
Você terá uma melhor percepção da defasagem entre sonho
e realidade e conseguirá definir estratégias para conquistar
desejos. No amor, é tempo de retomar uma antiga conversa .
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menta e suas várias versões. Já
no outro, em tom de brincadeira,
tem a companhia do ator Rubens
Franco e diverte espectadores
nos bares jaraguaenses. Por fim,
o terceiro o leva pelo Brasil afora
com grupo de teatro Gats.

Dedicando-se exclusivamen
te à arte nos últimos sete anos,
Raasch não dá mais vez às dú
vidas. Tranquilo e equilibrado,
o cantor confessa que a música
lhe rende felicidade e desenvol
vimento humano. "Sou uma pes
soa melhor. Com defeitos, mas

melhor para mundo e suas rela

ções", enfatiza.

PERSONAGEM DO VALE

SEMPREA CANTAR
"."

E TOCAR O VIOLAO
Enéias Raasch é nome dos mais
conhecidos nos palcos da microrregião

!.���� �� �y� u •• .u •••••••••• u

dia após dia ao longo de quase
KELLY ERDMANN duas décadas.

O primeiro contato aconte

ceu ainda na infância. Em tempo
de escola e criancice, o músico

participou de festivais. Mas, a

trajetória acabou interrompida.
Outras brincadeiras e interesses

os palcos e as plateias o co

nhecemmuito bem. Afinal,
Enéias Raasch vive com o violão

por aí, encontrando microfo
nes e ouvidos atentos à música

que toca e canta. Parceiro fiel,
o instrumento poderia fazer

parte da própria vestimenta, se
assim fosse possível. É ele quem
serve ao trabalho e à diversão,

AUTORAL
Cantar a própria

m'Íasicaéo
grande sonho de
Enéias Raasch,
que se divide
entre a paixão

pelo violão
eruditoeas

canções daMPB

.II. música me
trouxe felicidade
e desenvolvimento

humano, sou uma
pessoa melhor,

com defeitos, mas
algo melhor para
o mundo e suas

relações.

Comecei em uma

banda de rock,
depois fui direto
paraMPBde
Caetano e

Gilberto Gil.

Tornar-se
músico náoé

algo muito fácil.

tomaram espaço, os anos pas
saram e o reencontro com a voz

e os sons demorou bastante. Só
aos 20 é que Raasch começou a

compor realmente. Nessa épo-

ca, ele enveredou pelo universo
do pop e do rock integrando a

banda Saída de Emergência. Ao
lado dos amigos, em Concórdia,
no Oeste de Santa Catarina, fa
zia releituras amadoras de clássi
cos como U2 e The Doors.

Depois, vieram algumas mu
danças de endereço e de esti
los. Em Balneário Camboriú,
o compositor tocou na noite e

a experiência interessou mui

to, assim como a MPB e o lado
erudito da música já vinham
chamando toda a atenção dele.

Entretanto, demorou ainda um

pouco até se convencer e seguir
a carreira apenas como Enéias

Raasch. A decisão veio somente

no ano de 2006.
Entre uma crise e outra, não ti

nha certeza do caminho a seguir.
Relevar ou não a profissão so

nhada, essa era a incógnita da ju
ventude. Como filho de jornalis
ta, chegou a cogitar uma imersão
pelo universo da comunicação.
Os cinco irmãos o fizeram, ele
desistiu. Além do envolvimento
com as notícias, o pai ensinou a

gostar de boa música. "Ele ouvia
Maria Bethânia, canções regio
nais, milongas, chamamés e jazz.
Hoje eu vejo que me influenciou,
pois, apesar de curtir mais a bos
sa nova e Bach, estou ouvindo
também de Luiz Gonzaga a músi
ca instrumental", explica.

Mas, no repertório da atu

alidade, entram, em suma, as

próprias canções. Dependendo
da fase, gosta mais de tocar ou

de cantar. "Ãs vezes o violão diz

tudo, outras a letra", comenta.

Por isso, divide a rotina em três

projetos. Um dá a vez ao instru-

MARCELE GOUCHE
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SC-413
.

Sem lombadas e com buracos
Por enquanto, só
há projetos de

-

recuperaçao e

nenhuma previsão
para início de obras
na rodovia estadual

GUARAMIRIM/MASSARANDUBA

PEDRO LEAL

'Quem transita pela rodovia

SC-413, entre Guaramirim e

Massaranduba, tem um problema
grave no caminho, afirma o co

merciante Gilmar José Morsch, 46
anos. São os numerosos buracos
ao longo da pista. "Sábado à noite
eu decidi tapar dois. Em uma noite
foram dois carros que estouraram

os pneus na frente de casa", afirma.
Segundo o comerciante, somente
no trecho que liga os dois municí

pios são cerca de 100 buracos.
Morsch aponta outra ques

tão problemática na SC-413: as

lombadas eletrônicas não estão
funcionando desde julho. IIOS

motoristas sabem que não vão

ser registrados, aí não reduzem
e passam a toda velocidade", co
menta, observando que ao pas
sar pelos buracos, não apenas
furam os pneus, mas também
aumentam as falhas no asfalto.

Segundo a assessoria de im

prensa do Deinfra (Departamen
to Estadual de Infraestrutura), as
soluções para os buracos por ora
são pontuais. A Secretaria do Es
tado de Infraestrutura está pre
parando um projeto de recupera
ção das rodovias estaduais, com
investimento de R$ 350 milhões
do BNDES, mas não há estimati
va para o inicio das obras. Cerca
de dois mil quilômetros estão

contemplados. As lombadas fo
ram desligadas devido a uma dis

puta judicial sobre a instalação
de 100 dos sensores - a questão
se arrasta desde 2009 - e devido
à modernização de 52 lombadas
eletrônicas no norte do Estado,
cuja licitação ainda não foi aber
ta. Como o cargo de superinten
dente regional norte do órgão
está desocupado há cerca de 60

dias, não foram dadas previsões.

GiImar JoséMorsch,
·Comerciante

Em maio, o comerciante GilmarIoséMorsch
já havia feito reclamações junto ao O Correio
do Povo. À época, Morsch reclamava da
falta d� sinal de celular na região do bairro
io Banco, um probJe

, ' I, r 11,1 ,
,

'i ',,

de acidentes ou pneus furados. Quando
visitamos o local novamente nesta terça
feira, ainda não havia sinal, e motoristas
dependiam de telefones fixos ou da ajuda de,

Dezenas de buracos ao longo da SC·413 oferecem risco de acidente amotoristas

Pama 1 volta para o Czemiewicz
Passados um ano e cinco me

ses do início da reforma e amplia
ção das instalações do Pama 1

(ProntoAtendimento MédicoAm
bulatorial), no bairro Czerniewicz,
a sede própria volta a funcionar
nesta sexta-feira, inicialmente

para os serviços de atenção básica,
com atendimento de clínico geral
e pediatria, das 7 às 22h. Aos sá

bados, abre as portas pela manhã
para os serviços de enfermagem.

Desde maio do ano passado, o
Pama 1 funcionava em casa alu

gada naVila Baependi. Por causa
da mudança dos equipamen -

.

tos para o endereço original, no
número 800 da rua Jorge Czer-

niewicz, hoje o atendimento será

interrompido. A inauguração ofi
cial do prédio está prevista para
dezembro, em função dos aca

bamentos e logística de serviços,
em processo de finalização.

A diretora de Atenção Básica à

Saúde, Eunice Andreafta, confir
ma que a demora na entrega da

reforma, com investimento que
superou R$ 500 mil, se justifica
porque faltavam instalações in

ternas, como telefonia e acesso

à ínternet. A área de ampliação
soma 80 metros quadrados e a

reforma incluiu novas instalações
de rede e elétricas, cobertura e te

lhados, pintura e calçadas.

Dentre os serviços que passa
rão a ser disponibilizados no espa
ço revitalizado, em uma segunda
etapa, estão o da Vigilância Epi
demiológica, Supervisão dos Pro

gramas de Vigilância em Saúde,
Laboratório Municipal de Saúde
Pública, programas' de Controle de

Zoonozes, DST/Aids, de Hansení
ase e Tuberculose, e o Centro de

Testagem. A ampliação da sede

também permitirá disponibilizar
Clínica de HepatitesVirais e o re

torno do ProgramaMunicipal de
Controle do Tabagismo. Hoje a

maioria desses serviços são ofe
recidos na unidade de saúde da
ruaReinaldo Rau.

EDUARDO MONTECINO

Prédio refonnado e ampliado inicialmente
disponibili7ará serviços de atenção básica
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WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.

GRUPO WEG- COMPANHIA FECHADA CNPJ sob n= 07.175.725/0001-60
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, �.300 - 1 ° andar - CEP 89256-600 - Vila Lalau

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 194
Aos vinte e seis dias do mês de abril de 2011, reuniram-se na sua sede social, por convocação do Presidente, Sr= Décio da Silva, os
membros do Conselho de Administração, que deliberaram, atualizar e ratificar, para todos os fins de direito, os dados das filiais da
empresaWEG Equipamentos Elétricos S/A CNPJ n- 07.175.725/0001-60 abaixo relacionadaso-CNl'] sob n= 07.175.725/0002-40. Nire
n= 4290070440-8, endereço Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n= 3.300, Sala A, Bairro Vila Lalau, CEP 89256-900, na cidade de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina .•CNPJ sob n'' 07.175.725/0003-21. Nire n= 4290070441-6, endereço Rua Venâncio da Silva
Porto, n= 399, Sala A, Bairro Nova Brasília, CEP 89252-230, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina.» CNPJ sob n=

07.175.725/0004-02. Nire n= 4290070442-4, endereço Rua Rosa Orsi Dalçóquio, n= 100, Bairro Cordeiros, CEP 88311-720, na cidade de
Itajaí, Estado de Santa Catarina .•CNPJ sob n- 07.175.725/0005-93. Nire n= 4290070443-2, endereço Rua Venâncio da Silva Porto, n= 399,
Bloco B, Bairro Nova Brasília, CEP 89252-230, na cidade de [araguá do Sul, Estado de Santa Catarina .•CNPJ sob n= 07.175.725/0006-74.
Nire n= 4290070444-1, endereço Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n= 3.000, Sala C, Bairro Vila Lalau, CEP 89256-900, na cidade de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina .•CNPJ sob n= 07.175.725/0007-55. Nire n°,4290070445-9, endereço Avenida Prefeito Walde
mar Grubba, n° 3.000, Bloco D, Bairro Vila Lalau, CEP 89256-900, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina.•CNPJ sob
n- 07.175.725/0008-36. Nire n- 4290070446-7, endereço Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n= 3.000, Sala E, Bairro Vila Lalau, CEP
89256-900, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina.•CNPJ sob n° 07.175.725/0009-17. Nire n= 4290070447-5, endereço
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n= 3.000, Bloco F, Bairro Vila Lalau, CEP 89256-900, na cidade de [araguá do Sul, Estado de Santa
Catarina .•CNPJ sob n= 07.175.725/0010-50. Nire n= 4290070449-1, endereço Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n= 3.000, Bloco H,
Bairro Vila Lalau, CEP 89256-900, na cidade de Iaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina .•CNPJ sob n° 07.175.725/0011-31. Nire n-
4290070450-5, endereço Avenida PrefeitoWaldemarGrubba, nO 3.000, Sala I, Bairro Vila Lalau, CEP 89256-900, na cidade de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina .•CNPJ sob n= 07.175.725/0012-12. Nire n° 4290070451-3, endereço Rua Venâncio da Silva Porto, n= 399,
Bloco C, Bairro Nova Brasília, CEP 89252-230, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina.•CNPJ sob n= 07.175.725/0013-
01. Nire n= 4290070452-1, endereço Rua Venâncio da Silva Porto, n° 399, Sala D, Bairro Nova Brasília, éEP 89252-230, na cidade de
[araguá do Sul, Estado de Santa Catarina.•CNPJ sob n= 07.175.725/0014-84. Nire n= 4290070454-8, endereço Rua Doutor Pedro Zim
mermann, n= 6.751, Bloco A, Bairro Itoupava Central, CEP 89068-001, na cidade de Blumenau-Estado de Santa Catarina .•CNPJ sob
n= 07.175.725/0015-65. Nire n= 4290070455-6, endereço Rua Doutor Pedro Zímmermann, n= 6.751, Bloco B, 'Bairro Itoupava Central,
CEP 89068-001, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina .•CNPJ sob n° 07.175.725/0016-46. Nire n= 4290070448-3, endereço
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n° 3000, Sala G, Bairro Vila Lalau, CEP 89256-900, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina.•CNPJ sob n� 07.175.725/0024-56. Nire n= 3590298503-4, endereço Avenida CoronelQuito Junqueira, nO 499, Bairro Campos
Elíseos, CEP 14085-620, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo .•CNPJ sob n= 07.175.725/0026-18. Nire nO 3590298506-9,
endereço Avenida Moema, n° 862, Bloco ' Bc.rro Indianópolis, CEP 04077-023, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.•CNPJ
sob n= 07.175.725/0027-07. Nire n" 3590298502-6, endereço Avenida Moema, n- 862, Sala F, Bairro Indianópolis, CEP 04077-023, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encer

rou a reunião, Iaraguá do Sul(SC), 26 de abril de 2011. A presente ata está lavrada às páginas 78 e 79 no livro de Atas do Conselho
de Administração n= 04, registrado na JUCESC sob n= 09/407091-1 em 15/12/2009. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de
Administração. Miriam Voigt Schwartz. Vice-Presidente. Martin Werninghaus. Membro.DÉCIO DA SILVA Presidente do Conselho
de Administração. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2011 SOB
N° 20111268176, PROTOCOLO 11/126817-6 DE 24/05/11, EMPRESA WEG EQlJ:IPAMENTOS ELÉTRICOS S/A. MARIA DILMA
KOERICH SECRETÁRIA GERAL

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.
GRUPO WEG - COMPANHIA FECHADA

CNPJ sob n= 07.175.725/0001-60 - Avenida Prefeito Wal
demar Grubba, 3.300 - 10 andar - CEP 89256-600 - Vila

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 202
Aos vinte e um dias do mês de junho de 2011, reuniram-se na sua sede social, por con
vocação do Presidente, Sro Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração,
que deliberaram na forma da letra i, do artigo 20, do Estatuto Social: 1. Ratificar a

autorização prestada para a Diretoria Executiva da WEG Equipamentos Elétricos S/A,
contratar financiamento junto a Agentes Financeiros autorizados, na linha BNDES
exim Pré-Embarque, de acordo com a Circular n° 24/2011-BNDES, de 05 de maio de
2011, com as seguintes características: Valor do Financiamento .... : US$ 34.000.000,00
Banco: Itaú BBA Sa -Contrato: 096/2011 datado de 17/06/2011 - Custo Financeiro :

TJ-462 + 1,8% a.a. + 0,20% - Prazo Total Financiamento.:24 meses - 2. A garantia
será através de Aval, a ser prestada pela Controladora - WEG S.A. 3.Autorizar a Di
retoria Executiva a assinar contratos, prestar toda e qualquer garantia e tomar todas
as providências para a obtenção do financiamento. Nada mais havendo a tratar, após
agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Iaraguá do
Sul(SC), 21 de junho de 201l. A presente ata está lavrada à página 90 no livro de
Atas do Conselho de Administração nO 04, registrado na JUCESC sob n= 09/407091-
1 em 15/12/2009. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração.
Miriam Voigt Schwartz. Vice-Presidente. Martin Werninghaus. Membro. DÉCIO DA
SILVA Presidente do Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL DO ES
TADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2011 SOB N°
20111794269, PROTOCOLO 11/179426-9 DE 05/07/11, EMPRESA WEG EQUIPA
MENTOS ELÉTRICOS S/A. BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.
GRUPO WEG - C,OMPANHIA FECHADA

CNPJ sob n° 07.175.725/0001-60 - Avenida Prefeito Wal
demar Grubba, 3.300 - 1 ° andar - CEP 89256-600 - Vila

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 203
Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2011, reuniram-se na sua sede social, por con
vocação do Presidente, SrO Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração,
que deliberaram na forma da letra i, do artigo 20, do Estatuto Social: l.Autorizar a

Diretoria Executiva da WEG Equipamentos Elétricos SIA, a contratar financiamento
junto ao BNDES, na linha PSI - Subprograma Inovação (Subcrédito "1\.) e na Linha
de Inovação Tecnológica (Subcrédito "B"), de acordo com a Decisão Dir. 598/20111
BNDES, de 21 de junho de 2011, com as seguintes características: Financiamento de
R$ 7.477.000,00, dividido em dois subcréditos, conforme abaixo: Subcrédito "1\.': Valor
do Financiamento: R$ 3.259.000,00 Custo Financeiro: 4,0% a.a. (taxa fixa) Prazo To
tal Financiamento :84 meses (inclusa carência de 30 meses) Subcrédito "B": Valor do
Financiamento. : R$ 4.218.000,00 Custo Financeiro : 4,5% a.a. (taxa fixa) Prazo Total
Financiamento.: 84 meses (inclusa carência de 30 meses) 2.A garantia será através de
fiança, a ser prestada pela Controladora - WEG S.A. 3.Autorizar a Diretoria Executiva
a assinar contratos, prestar toda e qualquer garantia e tomar todas as providências
para a obtenção do financiamento. Nada mais havendo a tratar, após agradecer a pre
sença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Iaraguá do Sul(SC), 28 de
junho de 2011. A presente ata está lavrada à página 91 no livro de Atas do Conselho de
Administração nO 04, registrado na JUCESC sob n= 09/407091-1 em 15/12/2009. Ass.
Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz.
Vice-Presidente. Martin Werninghaus. Membro. DÉCIO DA SILVA - Presidente do
Conselho de Administração.JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATA
RINA CERTIFICO O REGISTRO EM 26107/2011 SOB N° 20111795680, PROTO
COLO 11/179568-0 DE 08/07/11, EMPRESA WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
S/�. BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL

WEG EQUIPAMENTOS ELETRlCOS S.A.
GRUPOWEG - Companhla Fechada,

CNPJ sob n= 07.175.725/0001-60 Avenida Prefeito Walde
ar Grubba, 3.300 - 1° andar - CEP 89256-900 - Bairro Vila

Lalau- Jaraguá do Sul- Santa Catarina
NIRE 42 3 0003000 7

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RE-RATIFICAÇÃO
DATA, HORA, LOCAL: 31/01/2011, 8:00 horas, sede social da Companhia, à Avenida
Prefeito Waldemar Grubba, 3.300, 1° andar, Vila Lalau, CEP 89256-900, Jaraguá do Sul,
Santa Catarina. PRESENTES: 100% dos Acionistas com direito a voto, conforme assi
naturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. MESA: Presidente: Décio da Silva.
Secretário: Dimas Tarcisio Vanin. ORDEM DO DIA: Foi lido pelo Secretário o Edital
de Convocação.DELIBERAÇOES: Por unanimidade, decidiram os senhores acionistas:

1.Aprovar a re-ratificação do item 4 da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
de 27/04/2010, para constar o valor de até R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), a tí
tulo de remuneração fixa anual para o ano de 2010, sem prejuízo da remuneração variável,
em conformidade com a proposição de 18/03/2010 do Conselho de Administração para
a referida Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária.2.Publicar a presente 'ata através
de Certidão, sob forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Acionistas.Nada mais
havendo a ser tratado, o senhor Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso.
Como ninguém se manifestou, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura
desta ata, que é por todos assinada. [araguá do Sul(SC), 31 de janeiro de 2011. Assinaturas.
Décio da Silva. Presidente. Dimas Tarcisio Vanin. Secretário. Acionistas: WEG S/A. Harry
Schmelzer Júnior. Diretor Presidente Executivo.Wilson JoséWatzko. Diretor.WEG Partic
ipações e Serviços S/A. Décio da Silva. Edward Henrique de Sá. Décio da Silva. Presidente
do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz. Vice-Presidente do Conselho de
Administração. MartinWerninghaus. Membro. Certificamos que a presente é cópia fiel da
ata lavrada no Livro de Atas de Assembléias Gerais n° 02, à folha 06, registrado na JUCESC
sob n° 10/002903-5 em 12/01/2010.Décio da Silva -Dimas Tarcisio Vanin Presidente
Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO
O REGISTRO EM 10/03/2011 SOB N° 20110537394, PROTOCOLO 11/053739-4 DE
24/02/11, EMPRESAWEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A. MARIA DILMA KO
ERICH SECRETÁRIA GERAL

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.
GRUPO WEG - COMPANHIA FECHADA

CNPJ sob nO 07.175.725/0001-60 - Avenida Prefeito Wal
demar Grubba, 3.300 - 10 andar - CEP 89256-600 - Vila

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

ATA DA REUNIÃO DO CÓNSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 200
Aos vinte e um dias do mês de junho de 2011, reuniram-se na sua sede social, por con
vocação do Presidente, Sr- Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração,
que deliberaram na forma da letra i, do artigo 20, do Estatuto Social: LRatificar a

autorização prestada para a Diretoria Executiva da WEG Equipamentos Elétricos S/A,
contratar financiamento junto a Agentes Financeiros autorizados, na linha BNDES
exim Pré-Embarque, de acordo com a Circular nO 24/2011-BNDES, de 05 de maio de
2011, com as seguintes características: Valor do Financiamento .... : US$ 32.000.000,00
- Banco: Banco Santander (Brasil) S.A. Contrato:993/11 datado de 17/06/2011 - Custo
Financeiro. : TJ-462 + 1,8% a.a. + 0,20% Prazo Total Financiamento.:24 meses - 2.A

garantia será através de Aval, a ser prestada pela Controladora - WEG S.A. 3.Autorizar
a Diretoria Executiva a assinar contratos, prestar toda e qualquer garantia e tomar
todas as providências para a obtenção do financiamento. Nada mais havendo a tratar,
após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Iaraguá
do Sul(SC), 21 de junho de 2011. A presente ata está lavrada à página 88 no livro de
Atas do Conselho de Administração n° 04, registrado na JUCESC sob n° 09/407091-1
em 15/12/2009. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Miriam
Voigt Schwartz. Vice-Presidente. Martin Werninghaus. Membro. DÉCIO DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2011 SOB N° 20111794404,
PROTOCOLO 11/179440-4 DE 05/07/11, EMPRESA WEG EQUIPAMENTOS ELÉ
TRICOS S/A. BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL

.

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.
GRUPO WEG - COMPANHIA FECHADA

CNPJ sob n° 07.175.725/0001-60 - Avenida Prefeito Wal
demar Grubba, 3.300 - 1 ° andar -CEP 89256-600 - Vila

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 201
Aos vinte e um dias do mês de junho de 2011, reuniram-se na sua sede social, por con
vocação do Presidente, SrO Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração,
que deliberaram na forma da letra i, do artigo 20, do Estatuto Social: l.Ratificar a

autorização prestada para a Diretoria Executiva da WEG Equipamentos Elétricos S/A,
contratar financiamento junto a Agentes Financeiros autorizados, na linha BNDES
exim Pré-Embarque, de acordo com a Circular n° 24/2011-BNDES, de 05 de maio de
2011, com as seguintes características: Valor do Financiamento :US$ 34.000.000,00
- Banco: Banco do Brasil S.A. Contrato: 89110067 datado de 17/06/2011 Custo Fi
nanceiro : ÍJ-462 + 1,8% a.a. + 0,20% Prazo Total Financiamento.:24 meses - 2.A gar
antia será através de Aval, a ser prestada pela Controladora - WEG S.A. 3. Autorizar
a Diretoria Executiva a assinar contratos, prestar toda e qualquer garantia e tomar

todas as providências para a obtenção do financiamento. Nada mais havendo a tratar,
após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Iaraguá
do Sul(SC), 21 de junho de 2011. A presente ata está lavrada à página 89 no livro de
Atas do Conselho de Administração n- 04, registrado na JUCESC sob n- 09/407091-1
em 15/12/2009. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Miriam
Voigt Schwartz. Vice-Presidente. Martin Werninghaus. Membro. DÉCIO DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2011 SOB N° 20111794250,
PROTOCOLO 11/179425-0 DE 05/07/11, EMPRESA WEG EQUIPAMENTOS ELÉ
TRICOS S/A. BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



WEG PARTNER AEROGERADORES LTDA

CNPJ sob n° 13.7l6.456/0001-02
Avenida PrefeitoWaldemar Grubba, 3000, fundos - CEP 89.256-900-

Bairro Vila Lalau - Iaraguá do Sul- Santa Catarina
NIRE 42204686576

EXTRATO ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DA SOCIEDADE, PASSANDO DE

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA PARA SOCIEDADE POR AÇÕES.
Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2011, às 08:00 horas, reuniram-se na sede social, sita à Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.000,
fundos, na cidade de Iaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, os sócios-quotistas representando a totalidade do capital social da sociedade
por quotas de responsabilidade limitada denominada WEG PARTNER AEROGERADORES LTDA, cujos ato constitutivo encontra-se

arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob n° 42204686576 em 26/05/2011, a saber: I WEG UNHARES EQUI
PAMENTOS ELÉTRICOS S/A. II SINÉSIO TENFEN. Assumindo a presidência da assembléia, por aclamação, o Sr. Décio da Silva, que
convidou o Sr. Dimas Tarcisio Vanin para secretariar os trabalhos. Constituída a mesa, declarou o presidente instalada a assembléia, sendo
que os sócios acima, representando 100% do Capital Social da Sociedade Empresária Limitada deliberaram o seguinte: 01.Dispensar todas
as formalidades de convocação e de instalação previstas no Contrato Social, em virtude da presença de todos os sócios quotistas e da unan
imidade a respeito das deliberações tomadas.02.Transformar a sociedade empresária limitada em Sociedade por Ações de Capital Fechado,
nos termos dos artigos 220, 221 e 222 da Lei na 6.404/76, alterada pela Lei na 9.457/97, sem dissolução ou liquidação, não importando essa

transformação qualquer solução de continuidade, permanecendo em vigor todos os direitos e obrigações sociais, o mesmo patrimônio, a

escrituração comercial e fiscal, inalterado o objeto social, permanecendo o capital social de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alterando-se a de

nominação da sociedade para WEG PARTNER AEROGERADORES S/A, que assumirá, para todos os fins e efeitos de direito, todo o ativo

e passivo da sociedade empresária limitada ora transformada em companhia, a qual reger-se-á pela Lei na 6.404/76 e demais dispositivos
legais aplicáveís.Oô.Conseqúenternente, o capital social fica distribuído entre os acionistas conforme boletim de subscrição de ações o qual
encontra-se arquivado na sede da Companhia.04.A sede da Sociedade permanecerá no mesmo local. 05.0 Senhor Presidente apresentou
o projeto do estatuto social, devidamente assinado por todos os subscritores, determinando-me, o que fiz como secretário, que procedesse
a leitura do mesmo. Finda a leitura, o presidente submeteu à discussão o projeto do Estatuto, e não havendo .quem pedisse a palavra, foi
o projeto do Estatuto Social submetido à votação, verificando-se ter sido aprovado por unanimidade. 06.Eleger como membros do Con
selho de Administração da Companhia, para exercerem um mandato de 2 (dois) anos, a partir desta data, podendo ser reeleitos, conforme

segue:DÉCIO DA SILVA.MIRIAM VOIGT SCHyvARTZ.MARTINWERNINGHAUS.07.0s membros do Conselho de Administração as

sumem seus cargos nesta data, mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas do Conselho de Administração.08.Fixar a remu
neração global anual dos administradores da Companhia, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 09.Deliberaram finalmente publicar
a presente ata através de certidão sob a forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Acionistas, na forma do § 20 do art. 130 da Lei
na 6.404/76. Nada mais havendo, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer
uso. Como ninguém se manifestou, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta ata, a qual lida e achada conforme, vai

por todos assinada. Assinaturas: Acionistas: WEG Linhares Equipamentos Elétricos S/A. Sérgio Luiz Silva Schwartz. Wilson José Watzko.
Diretores. Sinésio Tenfen. Membros do Conselho de Administração: Décio da Silva, Miriam Voigt Schwartz, Martin Werninghaus. Certifi
camos que a presente, é cópia fiel da Ata lavrada às páginas 2 e 3 no Livro de Atas de Assembléias Gerais na OI, registrado na Iucesc sob na

11/303399-0 em 06.10.2011, e que o Estatuto Social da Companhia, cuja cópia encontra-se arquivada na sede da Companhia, acha-se lavra
do às folhas 4 à 10 do mesmo livro.Décio da Silva Dimas Tarcisio Vanin Presidente Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA
CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2011 SOB N° 42300036757, PROTOCOLO 11/303524-1 DE 17/10/11, EMPRESAWEG
PARTNER AEROGERADORES S/A. BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL

Tabel•.onato Gr.·esbach
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380

Centro- 89251-201- JARAGUADO SUL - SC
Notas e Protesto NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Apontamento: 194160/2011 Sacado: ADEMIR SANTOS Endereço: RUA JOSE PICOill788 . Ia- ....••...•.•..•.............................. - •.......•.... - .•.•....•... - .•....•.•....•••..•.............. - ...

raguá do Sul·SC . CEP: 89254-350 Credor: BANIF·BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL
(BRASIL)SA Portador:· Espécie: CBI . WTitulo: 505384248 . Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 4.779,56 . Data para pagamento: 29/ll/2011- Valor total a pagar R$5.132,96 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 4.779,56- Juros: R$ 281,99 Emolumentos: R$1O,85 . Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70· Diligência: R$16,51

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA

Apontamento: 193683/2011 Sacado: ANDREA REGINA TERHORST ZIEHLSDORFF Endereço:
RUAEMIDIO DERETTI 109 . JARAGUADO SUL·SC . CEP: 89255-000 Credor: J.M.C MATERIAIS
PARA CONSTRUCAOUDA Portador:· Espécie: DMI . WTitulo: C27058465/2 . Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 273,08 . Data para pagamento: 29/11/2011· Valor total a pagar R$347,86
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 273,08· Juros: R$1,09 Emolumentos: R$ 10,85- Publí
cação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70- Diligência: R$18,79

Apontamento: 194228/2011 Sacado: DANIEL ALVES TAVARES Endereço: RUAARTHUR GUN·
THER 220 . Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89255-570 Credor: CENTRO FORM COND LES UDA EPP
Portador: - Espécie: DMI . N° Titulo: 19025 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 67,50 . Data

para pagamento: 29/1lI2011-Valor total a pagarR$143,58 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 67,50- Juros: R$ 0,87 Emolumentos: R$10,85 . Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
. Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 194241/2011 Sacado:DANIELCOMDEARI'DOVESTlTM Endereço:AVMARE·
CHAL DEODORO DA FONSECA 191 SAL 10- Jaraguá do Sul·SC· CEP: 89251-701 Credor: ANA
MS GIAC GUARlITINGUETAEPP Portador.- Espécie:DMI· N°Titulo: 1962/4- Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 208,20 . Data para pagamento: 291ll/2011· Valor total a pagar R$273,73
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 208,20· Juros: R$ 0,97 Emolumentos: R$10,85- Publi
cação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70- Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 193651/2011 Sacado: ERON FAGUNDES Endereço: RUA CESAR FRANCESCHI
26 PI 03 . JARAGUADO SUL - CEP: 89265-825 Credor: COMERCIO DE CELULARES BANDEIRA
UDAME Portador:' Espécie: DMI . N° Titulo: 5306008 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$
48,05 . Data para pagamento: 29/1lI2011- Valor total a pagar R$130,59 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 48,05- Juros: R$ 0,51 Emolumentos: R$10,85 . Publicação edital: R$ 22,35 Con
dução: R$ 21,70- Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 193783/2011 Sacado: GONCALVES DONAI &AVILAUDA . ME Endereço: RUA
25 DE JUlHO 1971 SALA 06 . Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89259-000 Credor: CONDOMINIO RESI
DENCIALGRANADA Portador- Espécie: DSI . N° Titulo: 061011 . Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 63,00 . Data para pagamento: 29/ll/2011- Valor total a pagar R$123,74 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 63,00- Juros: R$ 0,73 Emolumentos: R$ 10,85- Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70- Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 193697/2011 Sacado: JVVOlTOLINI SERVICOS DE MAO DE OBRA Endereço:
RUA RICARDO MARQUARDT 84 . Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89260-657 Credor: COMERCIO DE
AREIAS CAMPESTRINI lTDAME Portador: . Espécie: DMI . N°Titulo: XOO0224A . Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 260,00 . Data para pagamento: 29/ll/20l l-Valor total a pagar R$335,73
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 260,00· Juros: R$ 0,52 Emolumentos: R$10,85- Publi
cação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 . Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 193918/2011 Sacado: KARINE GRACIELE SCOZ Endereço: RUA JOSETHEODO·
RO RIBEIRO 2744 SAL 02 . Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89258-468 Credor: LUNEill INDUSTRIA
TEXTIL UDA Portadon- Espécie: DMI . N° Titulo: 0007930702 . Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 303,00 . Data para pagamento: 29/ll/2011·Valor total a pagar R$373,79 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 303,00 . Juros: R$ 0,90 Emolumentos: R$ 10,85 . Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 . Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 194164/2011 Sacado: KASADESIGN E COMDEMOVEDEC Endereço: RUAGE·
TUUOVARGAS 05 SALAoi E 02- CORUPA·SC . CEP: 89278-000 Credor: JOWANEL INDMOVEIS
ESTOFUDA Portador: . Espécie: DMI . N°Titulo: 008751/7 . Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 1.112,00 . Data para pagamento: 29/ll/2011- Valor total a pagar R$1.222,00 Descrição dos
valores: Valor do título: R$1.112,00 . Juros: R$ 5,18 Emolumentos:R$10,85 • Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70· Diligência: R$ 49,92

.

Apontamento: 194057/2011 Sacado: KASA DESIGN E COMERCIO DE MOVEIS E DECOR En·

dereço: AV GETUUO VARGAS 05 . CORUPA·SC . CEP: 89278-000 Credor: EXlTO INDUSTRIA
MOVELEIRA LTDA·ME Portador.- Espécie: DMI . N°Titulo: 901/3 . Motivo: falta de pagamento
Valor: R$153,16 . Data para pagamento: 29/ll/2011-Valor total a pagar R$259,51 Descrição dos
valores: Valor do título: R$153,16- Juros: R$ 1,53 Emolumentos: R$10,85- Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70-Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 194162/2011 Sacado: LEONEL ALMIR COSTA Endereço: RUA JOSE NARLOCH
2605· Jaraguá do Sul·SC· CEP: 89253-790 Credor: BANIF·BANCO INTERNACIONALDO FUN·
CHAL (BRASIL)SA Portador> Espécie: CBI . N°Titulo: 504314602 . Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.183,23 . Data para pagamento: 29/ll/2011-Valor total a pagar R$1.440,36 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.183,23 . Juros: R$ 184,18 Emolumentos: R$ 10,85 . Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70·Diligência: R$18,05

EDITALDE INTIMÁÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/co artigo 995 do código deNormas da CGJ/
Se. para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a pro
testo nesteCartório, para pagamento no prazo de3 (três) dias úteis, a contardestapubli
cação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito
osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 193891/2011 Sacado: unz CARLOS SOARES DE ANDRADE Endereço: RUA
BERTOLDO DREWS 31 . JARAGUADO SUL·SC· CEP: 89258-442 Credor: RDS TRANSPORTES
RODOVIARIOS DE CARGAS r:r Portador:- Espécie: DMI - N° Titulo: 03 . Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$1.oo0,00 . Data para pagamento: 29/ll/2011-Valor total a pagar R$1.072,55
Descrição dos valores: Valor do título: R$1.0oo,00· Juros: R$ 2,66 Emolumentos: R$10,85- Pu
blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70- Diligência: R$14,99

Apontamento: 193488/2011 Sacado: MAGAli DE SOUZA Endereço: RUA EWALD ZELLMER,
310- Jaraguá do Sul·SC· CEP: 89254-433 Credor: BANCO PANAMERlCANO S/A Portador: .

Espécie: NP • N° Titulo: 43009348 • Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 28.176,00 . Data para
pagamento: 29/11/2011-Valor total a pagar R$31.845,31 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 28.176,00 . Juros: R$ 3.597,13Emolumentos: R$10,85 . Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70· Diligência: R$17,28

Apontamento: 193566/2011 Sacado: NELSON RIBEIRO Endereço: RUAFRIEDRlCHWSONNE·
NHOHL85 - JARAGUÃDO SUL·SC· CEP: 89256-320 Credor: COOPERATNADECREDITOVALE
DO !TAJAI·VIACREDI Portador: ENOC DE SOUZA ME Espécie: DMI . N° Titulo: 02784/0001 .

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 92,00 . Data para pagamento: 29/11/2011· Valor total a
pagarR$162,87Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 92,00 . Juros: R$ 0,21 Emolumentos: R$
10,85- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 . Diligência: R$15,76

Apontamento: 193567/2011 Sacado:NELSONRIBEIRO Endereço: RUAFRlEDRlCHWSONNE·
NHOHL85- JARAGUÃDO SUL·SC· CEP: 89256-320Credor: COOPERATIVADE CREDITOVALE
DO !TAJAI·VIACREDI Portador: ENOC DE SOUZA ME Espécie: DMI • N° Titulo: 02784/0001 .

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 92,00 . Data para pagamento: 29/11/2011- Valor total a
pagarR$162,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 92,00- Juros: R$ Q,21 Emolumentos:R$
10,85- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70-Diligência: R$15,76

Apontamento: 194135/2011 Sacado: PAMELA SIDTlLER Endereço: R. DOMINGOS DA ROSA,
55 B LFIGUEIRA . IlliA DA FIGUEIRA· Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89258-001 Credor: CIVAL
CONFECCOEs E CALCADOS UDA ME Portador: ELETRONICA JARAGUAENSE Espécie:
DMI . N°Titulo: 0718 B • Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.205,00 . Data para pagamento:
29/11/2011- Valor total a pagar R$1.278,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.205,00
. Juros: R$ 3,21 Emolumentos: R$ 10,85 . Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Dí

ligência: R$ 14,99

Apontamento: 194244/2011 Sacado: Q.SABORMARMITASUDA Endereço: RAFFONSONICO·
LUZZI 1893 • Jaraguá do Sul·SC • CEP: 89254-300Credor: OESACOM EREPRES UDA Portador:
. Espécie:DMI . N°Titulo: 2060727A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.276,79 . Data para
pagamento: 291ll/2011- Valor total a pagar R$1.353,65 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.276,79 . Juros: R$ 4,68 Emolumentos: R$ 10,85 . Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70- Diligência: R$17,28

Apontamento: 193782/2011 Sacado: ROBERTOALVESDIAS Endereço: RUA 25 DE JUlHO 1971
SALA03- Jaraguá do sei-se- CEP: 89259-000Credor: CONDOMINIO RESIDENCIALGRANADA
Portador- Espécie: DSI· N°Titulo: 031011-Motivo: falta de pagamentoValor: R$111,89 . Data

para pagamento: 29/11/2011-Valor total a pagarR$173,20Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 111,89 . Juros: R$ 1,30 Emolumentos: R$ 10,85 . Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70· Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 193779/2011 Sacado: TFS COMUNICACAO VISUAL lTDA Endereço: R THE·
REZlTAMENEGOTTI ROCHA 12 . Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89254-552 Credor: DIFUSO DISTR
PARAFUSOS EWALDUDA Portador: - Espécie:DMI· N°Titulo: 1204 C· Motivo: falta de paga·
mentoValor: R$ 240,47 . Datapara pagamento: 29/1lI2011-Valor total apagarR$314,01 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 240,47 . Juros: R$ 1,36 Emolumentos: R$ 10,85 . Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70- Diligência: R$17,28

Apontamento: 194208/2011 Sacado:VIEMRACOMERCIODEARTIGOS DOVESTUAR Endere
ço: R PREF JOSE BAUER 894 SL 3 TERREO . Iaraguá do Sul·SC . CEP: 89254-100 Credor: EXCIM
IMPORTACAO E EXPORTACAO SA Portador:· Espécie: DMI . N° Titulo: 309905 /3- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$1.481,00 . Data para pagamento: 29/11/2011- Valor total a pagar
R$1.558,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.481,OO· Juros: R$ 4,93 Emolumentos: R$
10,85- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70- Diligência: R$17,28

Apontamento: 193760/2011 Sacado: VITORANI TECNONOVEIS Endereço: RUAWOLFGANG
WEEGE 1969 . Jaraguá do Sul·SC· CEP: 89262-000 Credor: ALUCAST FUNDICAO DE ALUMI·
NIO lTDA Portador- Espécie: DMI . N° Titulo: 3036·1 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$
293,61 . Data para pagamento: 29/ll/2011- Valor total a pagar R$371,59 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 293,61 - Juros: R$ 0,48 Emolumentos: R$ 10,85 . Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70- Diligência: R$ 22,60

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na
data de 24/ll/2011.
Iaraguã do Sul (SC), 24 de novembro de 2011.
Manoel Gustavo Griesbach . Tabelião Substituto-Total de títulos publicados: 21

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.
GRUPOWEG - COMPANHIA FECHADA

CNPJ sob n° 07.175.725/0001-60 -Avenida Prefeito Walde
mar Grubba, 3.300 - 1 ° andar - CEP 89256-600 - Vila Lalau

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 211

Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2011, reuniram-se na sua sede social, por con

vocação do Presidente, Sr. Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração, \

que deliberaram aprovar: i)a emissão de Corporate Guarantee em favor do Banco HSBC

Singapore, no valor de SGD. 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil dólares cingapurianos),
com vencimento em 23 de agosto de 2012, visando garantir operações financeiras da con

trolada WEG SINGAPORE PTE LTD. junto à referida instituição financeira. Os Srs. Wil

son José Watzko e Laurence Beltrão Gomes ficam autorizados a assinar toda a documen

tação necessária às operações. Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de

todos, �.Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul(SC), 23 de agosto de 2011. A

presente ata está lavrada à página 02 no livro de Atas dó Conselho de Administração n° 05,

registrado na_JUCESC sob n° 11/234983-8 em 19/08/2011. Ass. Décio da Silva. Presidente

do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz. Vice-Presidente. MartinWerning
haus. Membro: DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração. JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM
20/10/2011 SOB No 20113021747, PROTOCOLO 11/302174-7 DE 28/09/11, EMPRESA
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A. BLASCO BORGES BARCELLOS SECRE
TÁRIOGERAL

•••••• WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A. - GRUPO WEG
-COMPANHIA FECHADA

CNPJ sob n° 07.l75.725/0001-60 - Avenida Prefeito Walde
mar Grubba, 3.300 - 1° andar - CEP 89256-600 - Vila Lalau -

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 215

Aos vinte dias do mês de setembro de 2011, reuniram-se na sua sede social, por convo
cação do Presidente, Sr- Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração, que
deliberaram na forma da letra i, do artigo 20, do Estatuto Social: I.Ratificar a autorização
prestada para a Diretoria Executiva daWEG Equipamentos Elétricos S/A, contratar finan
ciamento junto a Agentes Financeiros autorizados, na linha BNDES-exim Pré-Embarque,
de acordo com a Circular n° 24/2011-BNDES, de 05 de maio de 2011, com as seguintes
características: Valor do Financiamento: US$ 100.000.000,00: Banco: Banco do Brasil S.A.
Contrato: 89110100 datado de 20/0912011 Custo Financeiro: TJ-462 + 1,8% a.a. + 0,15%
Prazo Total Financiamento: 24 meses 2.A garantia será através de Aval, a ser prestada pela
Controladora - WEG S.A. 3.Autorizar a Diretoria Executiva a assinar contratos, prestar
toda e qualquer garantia e tomar todas as providências para a obtenção do financiamento.
Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente en

cerrou a reunião. Iaraguá do-$ul(SC), 20 de setembro de 2011. A presente ata está lavrada
à página 08 no livro de Atas do Conselho de Administração na OS, registrado na IUC
ESC sob na 11/234983-8 em 19/08/2011. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de

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

ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM 26110/2011 SOB N°

20113023618, PROTOCOLO 111302361-8 DE 06/10/11, EMPRESA WEG EQUIPAMEN
TOS ELÉTRICOS S/A. BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.

III E!q
GRUPO WEG - COMPANHIA FECHADA

CNPJ sob nO 07.175.725/0001-60 - Avenida Prefeito Wal
demar Grubba, 3.300 - 1° andar -CEP 89256-600 - Vila

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 207

Aos vinte e um dias do mês de julho de 2011, reuniram-se na sua sede social, por
convocação do Presidente, Sr. Décio da Silva, os membros do Conselho de Adminis

tração, que deliberaram aprovar: i) a emissão de Corporate Guarantee em favor do
Banco HSBC Bank Australia Limited, no valor de AUD. 14.730.000,00 (Quatorze
milhões e setecentos e trinta mil dólares australianos), visando garantir operações
financeiras da controlada WEG AUSTRALIA PTY LTD. junto a referida institu

ição financeira. A Corporate Guarantee permanecerá válida e exeqüível até que
todas as obrigações da empresa perante o HSBC Bank Australia Limited tenham
sido integralmente liquidadas; ii)a emissão de Corporate Guarantee em favor do
Banco BBVA Bancomer S.A., no valor de USD 17.000.000,00 (Dezessete milhões de
Dólares Americanos), com vencimento até 05 de janeiro de 2.013, visando garantir
operações financeiras da controlada WEG MÉXICO S.A. de C.V. junto a referida

instituição financeira. Os Srs. Sérgio Luiz Silva Schwartz e Laurence Beltrão Gomes
ficam autorizados a assinar toda a documentação necessária às operações. Nada
mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente
encerrou a reunião. [araguá do Sul(SC), 21 de julho de 2011: A presente ata está
lavrada à página 96 no livro de Atas do Conselho de Administração n° 04, registra
do na JUCESC sob nO 09/407091-1 em 15/12/2009. Ass. Décio da Silva. Presidente
do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz. Vice-Presidente .. Martin

Werninghaus. Membro. DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Adminis

tração. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO
O REGISTRO EM 05/09/2011 SOB N° 20112247300, PROTOCOLO 11/224730-0 DE

19/08/11, EMPRESA WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A. BLASCO BORGES
BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EXPOSIÇÃO

CadelaUllyparticipa
deprovaemCuritiba
Filhote de dogue
alemão é destaque

. ...

em exposiçao
regional de cães do
Brasil. Competição
agora será nacional

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Com o patrocínio do O Cor
reio do Povo, a cadela Ilha

de Gererê Ully Shatt é um "bebê"
de seis meses - que em outubro
foi a campeã do Best in Show do
19° São Paulo Dog Show - neste

fim de semana volta à pista, des
sa vez para concorrer na expo
sição nacional promovida pelo
Kennel Clube Grande Curitiba.
A dogue alemão Ully Shatt com
pete como filhote. Na primeira
vez, concorreu com mais de mil
cães do Brasil e do exterior na

categoria inicial. Ully será no

vamente apresentada aos jura
dos pelo handler Luiz Rezende
Guimarães.A dócil cadela terá o

acompanhamento do veteriná

rio, Marcelo Mesquita.
Com porte de rainha, ela pesa

em torno de 45 quilos e conso

me um quilo de ração super pre
mium por dia. De acordo com os

proprietários, Daniel Alves Tava
res e Daiene Machado, os custos

para a manutenção da campeã,
somando alimentação, medicação
e atendimento veterinário, gira em
torno de R$ 600 por mês. O in
vestimento para a aquisição da
encantadora Ully Shatt foi de R$ 5
mil. Daniel faz questão de lembrar
do estímulo recebido dos pais,
-Tanuí e Débora, e da avó, Nelcy

EDUARDO MONTECINO

Oba do Gererê UUy Shatt venceu
competição em São Paulo, em outubro

Tavares, para viabilizar a partici
pação na primeira exposição.

A campeã, que nasceu em

17 de maio deste ano, em São

Paulo, veio para Jaraguá do Sul

pouco depois. Daniel lembra que
o dogue alemão "é a maior raça
em tamanho do mundo, apesar
de não ser em peso". Conta ain
da que o crescimento dos cães
dessa raça se estende até os dois
anos de idade, e que depois des
se período eles são considerados
adultos. "Geralmente, o dogue

alemão cresce até os três anos e

alcança em média 90 quilos. É
uma raça extremamente dócil,
apesar do tamanho, guardiã e

muito tolerável com crianças",
revela Daniel Tavares. Os donos
ainda estudam a possibilidade
de Ilha do Gererê Ully Shatt ser
inscrita em uma exposição agen
dada para 9 de dezembro, na

Expoville, em Joinville. Interes
sados em conhecer e patrocinar
a campeã Ully podem contatar

pelo (47) 9113-3138.

.SENAC

Provas do
processo seletivo
Serão realizadas no próximo
dia 27, as provas do processo
seletivo Senac paraas Faculdades
de Tecnologia em Florianópolis, São
Miguel do Oeste, Criciúma, Caçador,
Blumenau, Chapecó.Tubarão
e Iaraguá do Sul. Informações
diretamente nas Faculdades ou

pelos telefones disponíveis em
nosso portal www.sc.senac.br

MATRÍCULAS
Católica SC orienta
sobre prazos
Inicia na próxima semana o período .de matrícula
para os cursos da Católica de Santa Catarina em Iaraguá
do Sul e Joinville. As matrículas serão realizadas do
dia 23 a 29 de novembro na sede da Católica de Santa
Catarina localizada na Rua Dr. João Colin, 2700, no
Bairro América, no horário das 9h às 21h. Para os

aprovados da Católica de Santa Catarina em Iaraguá
do Sul as matrículas serão feitas na segunda semana de
dezembro entre os dias 5 e 12, das 9 às 11h30 e das 14h
às 21h, na Rua dos Imigrantes, 500 - Bairro Rau.

CONVOCAÇÃO
A Associação de Moradores do Loteamento Piazera e Região (AMPIR) convocam to
dos os moradores para uma Assembléia Geral Ordinária, que contará a presença de
autoridades dos municipios de Jaraguá do Sul e Guaramirim, para que sejam discutidos
assuntos relativos á Segurança e á Infraestrutura da região.
Data: 25 de novembro de 2011 (sexta-feira)
Horário: 19h
Local: Sala de Reuniões da Metalúrgica Nilmar(Rua Carlos Oechsler, s/n°, Loteamen
to Piazera)

I
i. WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.

I! II ea
GRUPO WEG - COMPANHIA FECHADA

:. '. CNPJ sob nO 07.175.725/0001-60 - Av. Prefeito Waldemar

1_111_111:1.
. , -

. Grubba, 3.300 - 1° andar CEP 89256-900 - Vila Lalau

nr\ j_:I_:: PT�' _ Iaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina
NIRE N° 42300030007

ATA DA REUNIÁO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÁO N° 208
Aos vinte e um dias do mês de julho de 2011, reuniram-se na sua sede social, por con
vocação do Presidente, Sro Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração,
que deliberaram: • Aprovar a baixa da seguinte filial: CNPJ n" 07.175.725/0029-60
NlRE na 35903764287, endereço: Av Paulista, 2073, Salas 2301 a 2314,23 Andar, Bairro
Bela Vista, CEP 01311-300, São Paulo, SP.• Alterar o objeto social da filial CNPJ sob n-
07.175.725/0021�03. Nire nO 35902985107, endereço Estrada dos Alvarengas, n= 5500,
Fundos, Bloco C, Bairro Assunção, CEP 09850-550, na cidade de São Bernardo do

Campo, Estado de São Paulo para fabricação de geradores de corrente contínua e alter
nada, inclusive peças; e fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas
eletrônicos dedicados a automação industrial e controle do processo produtivo. Nada
mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encer

rou a reunião. Iaraguá do Sul(SC), 21 de julho de 2011. A presente ata está lavrada à

página 97 no livro de Atas do Conselho de Administração n° 04, registrado na JUCESC
sob na 09/407091-1 em 15/12/2009. Ass, Décio da Silva. Presidente do Conselho de Ad

ministração. Miriam Voígt Schwartz. Vice-Presidente. Martin Werninghaus. Membro.
DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2011
SOB W 20112247296, PROTOCOLO 11/224729-6 DE 19/08/11, EMPRESA WEG
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A. BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO
GERAL

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.
GRUPO WEG - COMPANHIA FECHADA

CNPJ sob n° 07.175.725/0001-60 - Avenida Prefeito
Waldemar Grubba, 3.300 - 1 ° andar - CEP 89256-600 - Vila

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

ATA DA REUNIÁO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÁO N° 209
Aos vinte e um dias do mês de julho de 2011, reuniram-se na sua sede social, por
convocação do Presidente, Sr. Décio da Silva, os membros do Conselho de Admin

istração, que deliberaram aprovar a operação de Pré-Pagamento de Exportação nas

condições abaixo: Valor: USD 50.000.000,00 Banco: Mizuho Corporate
Bank, Ltd. Prazo: 5 anos, com 24 meses de carência p/ pgto do principal (Prazo
médio: 3,5 anos) Principal: 7 parcelas, a partir do 240 mês- Juros: Semestrais Custo:
Libor + 1,357%a.a. = USD + 1,76%a.a Ali in Desembolso:Em até 5 meses em parce
las a serem definidas pela WEG. Os Srs. Sérgio Luiz Silva Schwartz e Laurence
Beltrão Gomes ficam autorizados a assinar toda a documentação necessária às op
erações. Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor
Presidente encerrou a reunião. [araguá do Sul(SC), 21 de julho de 2011. A presente
ata está lavrada à página 98 no livro de Atas do Conselho de Administração na 04,
registrado na ]UCESC sob nO 09/407091-1 em 15/12/2009. Ass. Décio da Silva.
Presidente do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz. Vice-Presi
dente. Martin Werninghaus. Membro. DÉCIO DA SILVA Presidente do Conselho
de Administração. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2011 SOB N° 20112539173, PROTOCOLO
11/253917-3 DE 29/08/11, EMPRESA WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A.
BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL

I
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.

III!a
GRUPO WEG - COMPANHIA FECHADA
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ATA DA REUNIÁO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÁO N° 210
Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2011, reuniram-se na sua sede social, por
convocação do Presidente, Sr= Décio da Silva, os membros do Conselho de Adminis
tração, que deliberaram, aprovar a criação da seguinte filial, com capital social destaca
do de R$l.OOO,OO (hum mil reais): Automação Itajaí - endereço: Rua Leodegário Pedro
da Silva, na 135, Bairro Barra do Rio, Itajaí, Santa Catarina, CEP 88305-600. Com ativi
dade de: I -Pabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos
dedicados à automação industrial: incluindo a fabricação e comercialização de: a)
máquinas, equipamentos e sistemas integrados de concepção elétrica, eletromecânica
e eletrônica, componentes e dispositivos baseados em técnica digital e seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios; b) controladores programaveis
e seus resp\ectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios; c) componentes
eletromecanicos e eletrônicos destinados ao controle, comando, proteção e sinalização
de circuitos e instalações elétricas nas mais diversas áreas de aplicação; d) instrumen
tos para medição de grandezas físicas, mecânicas e elétricas. II -Desenvolvimento de
programas para computadores e máquinas de tratamento de informações e respectivas
técnicas associadas (software), estruturação e elaboração de bases de dados. Nada mais
havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a

reunião. Iaraguá do Sul(SC), 23 de agosto de 2011. A presente ata está lavrada à página
99 no livro de Atas do Conselho de Administração na 04, registrado na JUCESC sob nO
09/407091-1 em 15/12/2009. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Adminis-

tração. Miriam Voigt Schwartz. Vice-Presidente. Martin Werninghaus. Membro.
DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho' de Administração. JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2011
SOB N° 42900944263, PROTOCOLO 11/273030-2 DE 0l/09/11, EMPRESA WEG
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A. BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO
GERAL
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MirieUV dos Santos (E) e Simone Ponte Ferraz correm na pista de atletismo do Clube Baependi, único local para treinamento na cidade

JA C

Heroínas do esporte
de Jaraguá do Sul
Atletas enfrentam problemas de estrutura
para treinamento, mas ainda assim
trouxeram nove medalhas na bagagem
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Mesmo com todas as díficulda
des de treinamento, por falta

de um local apropriado em Jaraguá
do Sul, o atletismo foi a modalida
de que mais trouxe medalhas na

última edição dos Jogos Abertos de
SantaCatarina.Ao todo, foram nove

medalhas: três de ouro, uma de pra
ta e cinco de bronze.

Embora ameta fosse o 3° ou até
,

40 lugar, as atletas de Jaraguá do Sul
ficaram na 5a colocação na classifi
cação geral damodalidade. As me
dalhistas foram Mirielly do Santos,
Simone Ponte Ferraz, Sally Mayara

Siewert, Melissa Daniel Silva e Ana
Paula Fernandes. No masculino, fo
ramOlavo JoséReali eMaicoAngst.

A falta de estrutura impede
que as conquistas do atletismo

jaraguaense sejam ainda maio
res. Mirielly conta que por falta
de condições de treinamentos

para provas mais técnicas, as

conquistas acabam se limitando
às provas de pista. "Saímos pre
judicadas pela falta de estrutura,
precisamos de mais condições
para treino", lamenta.

Outro problema enfrentado é
a falta de treinadores. Atualmen
te são dois técnicos para cerca de
60 atletas, enquanto em outras

cidades, as equipes contam com

até seis profissionais nos treina

mentos, que acontecem todos os

dias, com exceção do domingo.
"Dedicamos meio período do
dia aos treinamentos e na outra

parte trabalhamos", conta Simo
ne, que é personal trainer, assim
como Mirielly.

Sobre o futuro do esporte na

cidade, Mírielly ressalta que os

talentos sempre vão surgir, mas a

falta de estrutura faz com o espor
te perca essas promessas para o

mercado de trabalho. Para as atle
tas, o ideal seria um local que ofe
recesse condições de treinamento
pára todas as categorias do atletis
mo. Atualmente há a pista de atle
tismo construída pela Prefeitura,
mas o campo não vem sendo uti
lizado, porque está sendo dividido
com outros esportes.

Experiência
e·dedicação
ao atletismo
.Participando desde 1999 dos

Jogos Abertos de Santa Catarina,
Mirielly, 26 anos, já conquistou
11 medalhas de ouro. Já Simone,
20 anos, corre no Iasc desde 2009
e já trouxe seis medalhas. As duas
são beneficiadas pelo programa
bolsa-atleta do governo do Es
tado e precisam manter os bons
resultados nas competições para
garantir a verba.

Para Simone, ganhar o Iasc
não depende apenas dos treina
mentos e da parte física. Também
é importante "usar a cabeça",
pois muitos dos competidores
que participam dos jogos são de
fora e há uma pressão para que
atletas de Santa Catarina con

quistem medalhas. "É importan
te quando alguém daqui conse
gue um bom resultado", ressalta
Simone. Para ela, a medalha ain
da significa o reconhecimento
do trabalho e da dedicação. "É o

trabalho recompensado na hora
certa", diz a atleta.

I

1
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Vasco eempate emSãoJanuário
Equipe carioca precisará vencer no
Chile ou empatar por dois ou mais gols
AGÊNCIA FOLHAPRESS

Qvasco não passou de um

empate por 1 a 1 com a Uni
versidad de Chile, ontem, em São

Ianuãrio, pelo jogo de ida da semi
final da Copa Sul-Americana. Para
avançar à final, o time carioca terá
que empatar por dois ou mais gols
cu vencer o jogo de volta na próxi
ma quarta, em Santiago. Um novo 1
a I leva a decisão para os pênaltis,

O técnico Cristóvão Borges ar
mou seu meio-campo com Alian,
Rômulo, Iuninho, Felipe e Bernar
do, com Élton no ataque. Já o time
chileno vinha embalado por uma
invencibilidade de 28 partidas.

Mesmo fora de casa, a Uni
versidad não jogou na defesa. O

- técnico Jorge Sampaoli armou

sua equipe com três atacantes:

Vargas, Canales e Castro. Mas o

Vasco foi superior no primeiro
tempo e criou as melhores chan-
ces para marcar.

A primeira grande oportuni-

dade saiu dos pés de Élton, que•••••••.•••• 1

acertou o travessão em um chute
de fora da área. Pouco depois, aos
33 minutos, Bernardo conseguiu
o gol. O jogador recebeu passe na
área, dominou a bola no peito e

chutou cruzado para as redes de

Iohnny Herrera.
Depois do intervalo, o Vasco

voltou mais cauteloso para tentar
ir vantagem para o jogo no Chile.
Assim, não conseguiu criar opor
tunidades claras para ampliar o
marcador. Já a Universidad não
se lançava totalmente ao ataque,
mas conseguia envolver o Vas
co aos poucos. E deu certo. Aos

33minutos, Osvaldo González

aproveitou um cruzamento na

área após uma cobrança de falta
e cabeceou para as redes.

Agora, o Vasco volta a se con

centrar apenas no Campeonato
Brasileiro. Vice-líder do Nacio
nal e ainda na briga pelo título,
o time cruzmaltino enfrenta o

Fluminense, terceiro colocado,
no domingo.

DMGULGAçAO/VASCO.COM

Time chileno manteve invençibUidade e precisa de um empate sem gols

RAFAEL RIBEIRO ICEP

�,� o Egito em�so, mas�ntinua pei'Clenclo,PQI!iIÇ4_
L .', •

.

Brasil cai uma posição no ranking da Fifa
Nem mesmo as vitórias sobre

Gabão e Egito (ambas por 2 a O)
ajudaram a Seleção Brasileira no
ranking da Fifa, divulgado ontem.
O time dirigido por Mano Mene

zes caiu uma posição e ocupa o

sexto lugar, com 1.143 pontos.
O Brasil foi superado pela In

glaterra' que passou para o quin
to posto com 1.173. O time inglês

venceu os amistosos contra a Su
écia e a Espanha (ambos por 1 a

O) no mês passado e somou mais

pontos porque enfrentou adver
sários melhores colocados no

ranking da Fifa.
.

A liderança do ranking ainda
é da Espanha, atual campeã da

Copa do Mundo, com 1.564 pon
tos. O time do técnico Vicente

Del Bosque vem de uma derrota

(Inglaterra) e um empate (Costa
Rica, por 2 a 2). Holanda, Alema
nha e Uruguai continuam com a

segunda, terceira e quarta colo

cação, respectivamente. AArgen
tina manteve a décima posição
(soma 1.067 pontos), enquanto
a Itália, antes sexta, caiu para a

nona posição, com 1.082 pontos.
, f 1.11]1' I,' 1.11

MARCELE GOUCHE
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Homicídio volta a ser investigado
Inquérito que

apura a morte de
Carlos Antônio
Cassari Cunha,
40 anos, estava

parado há três anos
GUARAMIRlM

CAROLINA CARRADORE

Depois de três anos, a Dele

gacia de Guaramirim volta
a investigar o assassinato do en

genheiro Carlos Antônio Cassari

Cunha, 40 anos. Ele foi encon
trado morto, com ferimentos na

cabeça, em fevereiro de 2008, às

margens da SC-413.
O inquérito estava suspenso

desde o afastamento da delega
da JuremaWulf, responsável pelo
caso. O atual titular da Delegacia,
Daniel Dias, retoma as investiga
ções e passa ainda essa semana

a ouvir testemunhas, parentes e

amigos da vítima. "Vamos traba
lhar a fundo nesse caso e espe-

ramos solucioná-lo em breve",
enfatiza. _A morte de Carlos ain
da é um verdadeiro mistério por
conta da falta de pistas. O dele

gado não descarta a hipótese de
latrocínio ou até mesmo de um

crime passional.
'o corpo da vítima foi localiza

do a 100 metros da ponte de di
visa entre Massaranduba e Gua
ramirim. O corpo estava dentro
de uma lona preta. Havia feri
mentos profundos na cabeça. A
carteira de Carlos estava há cerca
de 50 metros da vítima, o que fa
cilitou a identificação. A suspeita
da Polícia é de que o engenheiro
tenha sido morto em outro lugar
e deixado na rodovia.

Natural de Pelotas (RS), ele era

casado há 19 anos, tinha oito filhos �'"'" m

e morava na Vila Lalau, em Iara
guá do Sul. Segundo informa

ções da família passadas à Polícia
na época, ele foi visto pela última
vez na manhã do dia anterior à

morte, enquanto saía para ir à
academia. Ainda de acordo com

os parentes, Carlos estava desem

pregado há cerca de um mês.

MARCELE GOUCHE

DelegadoDiascolhedepoimehtosdeparentese testemunhasdocasoestasemana

SUSTO

Cão ataca criança em Jaragná
Passa a bem omenino de oito anos que foi atacado por um cão na tarde de terça-feira. O
caso ocorreu na ruaÁguas Clatas, no bairro Ilha da Figueira, em Jaraguá do Sul. Segundo
informações da Polícia Militar, a criança andava de bicicleta na via quando um pastor
alemão o derrubou e o atacou. O menino foi mordido várias vezes pelo corpo. Ele foi
encaminhado ao hospital e medicado. Foi necessário fazer sutura (pontos) nos ferimentos.
Ao verificar a denúncia, a PM encontrou o responsável pelo cão, que irá responder Termo
Circunstanciado sob a acusação de omissão de cautela na guarda ou condução de animais

perigosos. O homem de 29 anos justificou aos policiais que o cão havia escapado do canil.

SEM PISTAS

Loja de piscinas é arrombada
Funcionários da Loja Personal Piscinas levaram um susto ao chegar
ao estabelecimento namanhã de ontem. A loja, localizada na rua
Bernardo Dornbusch, naVila Lalau, em Jaraguá, havia sido arrombada
durante a madrugada. Ao verificar a ocorrência, a PolíciaMilitar
constatou, através das câmeras de segurança do estabelecimento, que
por volta dameia-noite, três homens desembarcaram de um Fiat Uno
e quebraram uma porta de vidro. O trio invadiu o local e furtou um
televisor IILed" 42 polegadas. Ainda não há pistas dos criminosos.

Tentativa de homicídio reconstituídaWEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 198

Aos vinte e um dias do mês de junho de 2011, reuniram-se na sua sede social, por con

vocação do Presidente, SrO Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração,
que deliberaram na forma da letra i, do artigo 20, do Estatuto Social: 1. Autorizar a

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

junto a Pinep, na linha Inova Brasil, de acordo com a Decisão de Diretoria da FINEP

0086/11, de 23 de maio de 2011, com as seguintes características: Valor do Finan

ciamento : R$ 80.000.000,00 - Custo Financeiro :4,0% a.a. (taxa fixa) -Prazo Total
Financiamento: 100 meses, sendo 20 meses de carência 2.A garantia será através de fi

ança, a ser prestada pela Controladora - WEG S.A. 3. Autorizar a Diretoria Executiva

a assinar contratos, prestar toda e qualquer garantia e tomar todas as providências
para a obtenção do financiamento. Nada mais havendo a tratar, após agradecer a pre
sença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. [araguá do Sul(SC), 2·1 de

junho de 2011. A presente ata está lavrada à página 84 no livro de Atas do Conselho de

Administração n" 04, registrado na JUCESC sob n- 09/407091-1 em 15/12/2009. Ass.
Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Miriarn Voigt Schwartz.
Vice-Presidente. Martin Werninghaus. Membro.DÉCIO DA SILVA - Presidente do

Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CA

TARINA CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2011 SOB N" 20111786967, PROTO
COLO 11/178696-7 DE 21/06/11, EMPRESA WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
S/A. BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL

A reconstituição realizada na

semana passada pouco ajudou a

Polícia na investigação da tentati
va de homicídio contra o comer

ciário Rudnei Batisti, 28 anos, en

contrado desacordado em julho,
em um lugar afastado do Centro
de Schroeder. Depois de quase
dois meses internada, a vítima se

recupera bem-mas não consegue
se lembrar domomento do crime.

Sob a coordenação do delegado
Daniel Dias, Rudnei passou a re

constituir todos os momentos que
passou durante o dia em que foi
atacado. Ele lembrou de ter saído de
casa para trabalhar e de toda a roti
na daquele dia Junto com a equipe
policial, Rudnei foi até o bar onde se

encontrou com os amigos depois
do expediente. -J\té aí ele lembra
tudo até certo ponto. Do momen

to em que saiu do bar em diante,
ele já não se lembra de mais nada',
afirma o delegado. A reconstituição
foi acompanhada pelo pai epela es
posa de Rudnei. O caso ainda é um
mistério para a autoridade policial
que entregou o inquérito ao fórum,
sem a autoria do crime. uÉ muito

complicado, não há pistas de nada.
Mas se descobrirmos algo, retoma
mos as investigações", ressalta. Para
o delegado, este é o caso mais obs
curo que jápegou durante os quatro
anos que está à frente da Delegacia
de Guaramirim. "Iodos os casos

que temos de homicídio ou tenta-

tiva elucidamos. Esse é o único que
não temos pistas': enfatiza.

Rudnei foi encontrado por po
pulares gravemente ferido no inte
rior de Schroeder, dia 26 de julho. O
veículo que guiava, um Gol branco,
estava ao lado. Com cortes profun
dos na garganta e ao redor do pes
coço e machucados possivelmente
causados por pedradas, o delegado
desconfia que os bandidos tenta

ram cortar a cabeça da vítima.
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Gom Betacaroteno, Uruoum e Vitamina E, você consegue um bronzeado rápido e duradouro!

fRetacar0.telil(i), roclIDil e �ita!nwtlíla E! Esta é a

tórllTll!fla garahti�a de sucesso j)ara obter a cor
desejada e duraGoura neste verão. Com este

compaSltm você não pnecisa mais ficar horas e

heras sorrando no sol e aimda prolon�a seu

brOIl�ead(!).
Ji)'ls�(l)lm,ib�li�armos esta assoGiação em

cápsWlas!
l!J�uaom: Pmteje a pele' dos rai(j)s solares,
evitando o ellvelhecimento.
CQ)ntêrn vitamina A, tonalizante natural que
bítomzeia e fixa o bronzeado.
Betacaroteno: O betacaroteno também é
favorável na obtenção dQ bronzeamento da

pele. üuance transformado em vitamina A em

nosso organismo, auxília na formação de
melanina, pigmento responsável por proteger
a pele dos raios ultra-violetas e conferir o

bronzeamento.
Vitamina E: Um dos antioxidantes mais

BOAS FESTAS
E UM CARRO NOVO PRA VOCÊ

. FINANCIAMENTOCOM

AS 3, PRI IRAS P

POR APENAS R$9

aclamados, demonstrando ter um efeito

poderoso contra a deterioração das células e

efeitos contra o envelhecimento.
Não esqueça: O uso do filtro solar todos os

dias é indispensável, mesmo que você não

fique se expanda ao sol. Crianças também
devem IJsar1i1tro solar específico (infantil).
SeUl filtro solar pode ser manipulado de
acordo com seu tipo de pele, consulte seu

médico ou farmacêutico.

Conheça também:
Creme de Massagem SLlM COMPLEX

Indicado para melhorar o aspecto da celulite,
bem como a firmeza e elasticidade da pele,
além de ajudar na redução de medidas em

áreas de maior concentração de gordura.
- Acelera a quebra de gordura nos adipócitos.
Age também sobre o tecido conjuntivo,

A Farmácia Ekilíbrio sempre atenta no que tem de melhor para seu bem estar!

estimulando a síntese de colágeno e

elastina na pele.
- Aumenta a quebra de gordura.
- Contém carotenóldes, que protegem
a pele do estresse oxidativo, e

polissacarídeos que protegem contra a

desidratação cutânea.
- Diminui o aspecto de "casca de

laranja" da celulite.
- Diminui a circunferência da coxa.

Brindes

GPS OU CD Player
.

MP3 USB

Novo GoI1.6 - linha 2012
Apor!írde COMPLETO

R$36.49·
Novo Goll.O - Linha 2012
A partir de

R$2· .990

• Ar condicionado;
• Díreçêo hidrculicc:
• Vidro, ,) írovos "létrkm
nos portas dianteiras;

• Limpcdor e desemborcçodor
do vidro troseíro:

• Alarme
• Pacote Trend

www.vw.com.brPromoçãoválida até 25/11/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol1.0 2011/2012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional á
vista a partir de R$27.990,00. Novo Gol1.6 Total Flex, 4 portas, ano rnod. 11/12, completo,com preço promocional á vista a partir de R$ 36.4QQ,00. "Financiamento com as três

primeiras parcelas de R$99,00 válido apenas com entrada de 30%. Promoções válidas apenas para veiculos disponíveis em estoque. rOF, Despesas de Gravame e

Despesas de Registro Eletrônico das operações inclusas na operação e no CET Garanúa de 3 anos para a Linha Volkswapen 2011/2011, sem limite de quilometragem, para
defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). E necessário para a sua utilização o cumprimento
do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770'926. Acesso às pessoas
com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800701 2834. Veiculas em conformidade com o Proconve.

'�.�.
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VENHA FAZER UtV\ SEST DRIVE SUPERVALORlZACÃO DO USADO
.

'

TR O NA TROCA ENTRADA FACILITADA
100, %' FINANCIAMENTO ANTES DE COMPRAR. COMPARE

47' 3274 6000

Caraguó" Auto Elite
A escolha perfeita
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