
Novela
o humor nonsense e extravagante

da vilã Tereza Cristina e seu parceiro Crô

(esquerda), ditaram a audiência de "Fina

Estampa", que termina amanhã.

Página9
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A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

Abuso sexual

Pedido de aborto

A delegadaMilena Rosa aguarda resultado de exame de ultrassom e estuda a possibilidade
de entrar com pedido judicial de aborto para umamulher de 20 anos. A jovem, que é

portadora de deficiênciamental, teria sido estuprada em dezembro do ano passado.
Página23

···D senvolvimento da cultura
MARCELE GOUCHE

AEscolaMtmicipal de Ensino Fundamental RibeirãoMolha deverá ser uma das tmidades de educação
beneficiadas com a ooplantação do Plano Mw:Dcipal de Cultw-a, que visa ações para os próximos
dez anos. Na escola, a tradição do Folguedo do Boi de.Mamão é cultivada há 18 anos. Página 8

Conscientimção
Região realiza
, . -

vanasaçoes
Para lembrar o Dia
Mundial daÁgua,

-

municípios promovem
atividades educativas.
Consumo no Brasil

supera amédia ideal.

Segundo aONU, uso
por pessoa deve ser
de 110 litros diariamente.

. Páginas 4 e 5

Expo2012
Iniciados os

preparativos
Organização do evento
segue em ritmo acelerado.

Representantes das
empresas participantes
se reururam emuma

palestra com apublicitária
ElianeDoin. O tema foi
"Posicionando sua empresa
no mercado". Página 20

Toda sexta·felra encartada aquino OCP

Nepotismo
Conforme decisão do

TJ, Cecília KoneU

pode voltar a
nomear omarido

Ivoea6lba

Fedrapara
os cargos na

Prefeitura.

Daiana Constantino

Página 7·
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Olho Fatal
Comemora hoje seu

décimo nono aniversário

já com amarca bem
firmada no mercado e com

uma clientela definida.

Expo 2012
Aconteceu ontem o

lançamento da edição
I 2012 deste importante
evento que traz para
Ioinville expoentes do
pensamento mundial

.

na área empresarial.
O evento ocorre nos

próximos dias 12 a 15

de junho e já conta
com nomes de peso
confirmados. Em par
de 13 a 15 de junho

i

·

acontece o Congresso
que já tem confirmadas
duas significativas
atrações que sãoArturo
Nunez - Nike USA - e

Vícente Assis r- ..jMcKi ',

Brasil �!que apresent
tendências na área da

gestão empresarial.

comuns dosmortais. Se
os sonhos de Richard
Branson - presidente
do grupoVirgin -;:- se :"'.
tornarem realidade, a
partir do próximo ano

já será possível comprar
uma passagem para
o espaço daVirgin
Galactics. O veículo que
será utilizado já está em
fase final de testes.

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Projetos da Scar
A Sociedade de Cultura Artística, coman
rldada por Udo Wagner, desenvolveu e

obteve aprovação para diversos projetos
culturais que somam R$ 1,89 milhão para os

quais já foram captados R$ 0,6 milhão. Res
tam portanto projetos aprovados no valor
de R$1,3 milhão aguardando empresas que

adotam o regime de lucro real e que podem .

destinar verbapara osmesmos através da Lei
Rouanet. Também podem contribuir pesso
as físicas até o limite permitido pelo Imposto
de Renda. Vale a pena consultar o seu conta
dor e contribuir com o que for possível para
esta boa causa. A cultura agradece.

Laboratório
do Senai
o Laboratório de

TecnologiaMecânica
(Lacteme) do Senai em

Joinville oferece serviços
nas áreas de metrologia,

.

prototipagem e materiais,
atuando tanto para

.

assegurar a resistência
e a qualidade dos
materiais, quanto para o

desenvolvimento de novos

produtos ou engenharia
reversa. São mais de 150
ensaios por mês, para uma
média de 30 empresas,
O desenvolvimento de

protótipos é realizado por
meio de três processos.
Um deles � a usinagem,
que consiste na remoção
de material, em geral
aço, dando a forma final
"ao produto desejado.
Os outros dois operam
como impressora em três
dimensões. A impressora
de gesso faz o depósito de

gesso sobre a superfície,
de acordo com o desenho.

Depois, as camadas de
gesso são comprimidas
e recebem uma resina,
para o acabamento. O
outro processo (o ACDM)
consiste na deposição,
também seguindo as

linhas do desenho, de
ABS (um termoplástico)
aquecido próximo ao

ponto de fusão e que se
I

torna um líquido viscoso e

que, ao esfriar, mantém a

formatação desejada.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1056
PRIMEIRO SORTEIO
08 - 09 - 22 - 26 - 30 - 43
SEGUNDO SORTEIO
14 - 24 - 26 - 32 - 42 - 50

QUINA
SORTEIO N° 2852
01 - 20 - 27 - 33 - 48

Calçado meio chinês
Diante da sobretaxa na importação de calçados,
os chineses mudaram sua tática e passaram a

enviar para o Brasil os componentes do calçado
desmontados através dos portos de Paranaguá
e Itajaí. Aqui, eles são encaminhados para
pequenas indústrias no Rio Grande do Sul, onde
são montados e depois vendidos no mercado
brasileiro como 'produtos nacionais. Em 2009,
foram importados 3,4 milhões pares de cabedais
- parte superior do sapato. Em 2010, o número

passou para 18,2 milhões de pares e, no ano

passado, foram 16,4 milhões. Isto mostra a

fragilidade das medidas que apenas transferem
o problema de um lugar para outro.

Inovação para Mpe
�

s

O Sebrae está apresentando uma oportunidade
de ouro para as Micro e Pequenas Empresas que
desejam investir na inovação. Trata-se do projeto
Programa da Nova Economia Catarinense (PNEC),
que irá beneficiar 47 pólos industrias no Estado.
Em Iaraguá do Sul, o foco será nos setores têxtil,
metal, plástico e moveleiro. A base do programa
Agente Local de Inovação (ALl). Na cidade, é o

Diego que pode ser contatado no Sebrae local.

Tudo gratuito
O Sebrae esta apresentando tanto
a ferramentaALI como a própria
participação pelos próximos três anos
no PNEC, que terá ações ligadas à

consultoria, capacitação, exposição em
feiras, missões empresariais, rodadas
de negócio, etc. Está previsto até a

realização de um Empretec entre as ações
do programa, conforme informações
do Donizete Boger, que agora está na
Coordenadoria Regional Norte, em Joinville..

Scar social
Embora a cultura seja muitas
vezes vista como algo da

elite, não é esta a realidade
observada em Jaraguá do
Sul. O programa "Palco Livre"
libera espaço na Scar para
apresentações de dança,
música, teatro e outras

manifestações culturais, sem
.custo para pessoas ou grupos
da comunidade em geral. O
projetoVilla Coral proporciona
formação artística gratuita para
crianças residentes na região
do Morro BoaVista. O "Música

para Todos" proporciona o

aprendizado damúsica para
crianças, jovens e adultos nos
mais diversos instrumentos.
Mais de dez mil estudantes

já tiveram a oportunidade de
ir à Scar através do programa
"A EscolaVai ao Teatro", onde
tiveram a oportunidade
de conhecer e utilizar este

espaço cultural.

Valorização
recorde
Apesar de perder um ícone
como Steve Iobs, a percepção do
mercado é que a empresa tem

projetos suficientes para ficar na
crista da onda pormais alguns
anos e, por isto, o valor da empresa
subiu de US$ 376,4 bilhões em 31

de dezembro de 2011 paraUS$
560,4 bilhões em 19 demarço de
2012. São quase 49% de valorização
em menos de três meses.

Touro à solta
o Banco da Espanha admite que
o índice de vulnerabilidade dos
bancos espanhóis atingiu um nível
recorde nunca visto desde 1994 e o

risco de calote não está descartado.

Crescimento
Mesmo diante de uma
realidade não muito boa neste
início de ano, o governo insiste
nameta de crescimento de

4,5% para a economia em 2012,
com uma inflação medida pelo
IPCA de 4,7%. Resta combinar
isto com o mercado.

J.N' IW',"IIl' {"ii 1\> .� t»b ',pqw ,��,
' ,

. .".m'.1II..r.J.,JI;1ôJ,1.,n. "iilC�•.m.'."i.':j INDICE PERIODO

�.���ç . .. .�?.?..�cyo ?..:.��.9.9:.?g.�.? ..

�.�.. g?9..�9..0(o ?�:�.��.9..º:.�9.1..� .

CUB 1.134,24 MARÇO.2012
������. �:: :.:::.:::: ::::.: :: .. : .. :.:.::.�::�:ª�:�:��I.�.::::.::::.::::::::.�i.j�j�9.9.::�§:i.:�::::.: :.':::.
.�º.���ç�... .. g???�.? ?.�:��.9..º:.�9..1..� .

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT JIII.-O,71%

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

P9.�.��. ºº���9.I��. (l?1.:r. ..��) �?�}�g }?�.�9..� Jlt.. g?..1.�CYo.
l?9.�.��. !.y�!��.<? ��.� .�.�) �.!.!..�?.?. J !�.�?.?. "nl: ��o ..

EURO (�.���! �!.�.��.� ��.�.�.1.? :�: ��.�.��l.0 .

LIBRA (EM R$) 2,8804 2,8845 i: 0,17%

OURO 1!!rO,Ol%
US$ 124,750
US$ 1650,950
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iD��:!��T!����������'�:e���:::j " ;
, que existe naTerra (97,5%) é salgada e está nosoceanos,
sendo imprópriapara usos doméstico, agrícola e indus
trial.. Apenas,2,5% da água do nosso planeta é doce e a

inaíorparte e�taémgeleiras.Menos de 1% de toda" aágclà
que existe é própria para consumo do homem e está de São Paulo), uma das maiores entidades da área no
nos rios, lagos e lençóis subterrâneos, de difícil acesso. país, o brasileiro gasta em média cerca de 200 litros

Segundo a ONU (Organização Aas Nações Unidas),
, ",�e �gua por dia. Enquanto u� habitante de Meçam-

cada pessoa precisa de nd litros 'de água para aten- bique usa, emmédia, menos de 10 litros de água por
der às necessidades diárias de consumo e higiene. No dia, um europeu consome entre 200 e 300, e um norte-

Brasil, esse número está longe do ideal. Conforme a americano, 575 (50 litros só nas descargas).A água está
Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado distribuída pelo planeta de.forma desigual. De toda a

Do leitor

Uma ponte do

passado (parte 2)
�

Ejusto' que cidadãos com co-

nhecimento vago da existên
cia da ponte Hercílio Luz tenham
subtraído recursos essenciais

das necessidades básicas?
Acontece que o povo não

se faz ouvir para reivindicar os
seus direitos e esconde-se atrás
da conformidade. Falta ação das

associações de classe, que mais
se ocupam com problemas e in

teresses internos do que com a

representatividade para a qual
foram criadas. Na Alemanha, o

presidente da República viu-se

obrigado a renunciar coagido
pela população, pois, quando
governador, tomou empréstimo
de um banco _para construção
de sua casa, com condições pri
vilegiadas. Quando questionado,
explicou-se evasivamente. Con
clusão: a maioria (52%) da po
pulação alegou que uma pessoa
que não reconhece seus erros

não merece a confiança do povo.
Diariamente há debates na te

levisão sobre questões públicas,
com numerosa assistência física

além da divulgação televisada.
Nos Estados Unidos, a ponte foi
simplesmente implodida porque
a recuperação era economica
mente desinteressante.

Pelos dois mencionados

exemplos, pode-se entender

porque esses países são chama
dos primeiro mundo: o povo se

faz representar, demonstra o seu
poder pelo voto e a cobrança aos

seus representantes.Afinal, o di
nheiro dos impostos que paga
mos é nosso, é nossa obrigação
fazer com que seja bem aplica
do. Para isto, devemos fortalecer
as associações de classes e estas

mirar o bem comum, e a classe

política assumir sua verdadeira
função como representante do

povo. Se nos omitirmos alegan
do ser questão distante dos nos
sos interesses, só resta nos con
formarmos com as deficiências
das quais tanto reclamamos.
Sem choro e lamentações.

Rodolfo F.Hufenüssler,
empresário

COlnpart/Hhe a sua opiniã,olo Escreva..nos!
J

Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

água doce disponível no planeta, aproximadamente
13,7 % estão �o J3Ja�i�.I, p:l�S" .ela n�o vai dprar para sem

pre nem aqui, nem em outros cantos do planeta. Vá
rios países da África e Oriente Médio já não têm água.
A poluição ambiental é um dos principais fatores que
colaboram com a degradaçãtfaós recursos hídricos. Em
muitos casos, os rios são poluídos por agrotóxicos, re
síduos índusttiais, resíduos de lixões e lançamento de

esgoto doméstico sem tratamento. Favelas e loteamen
tos clandestinos crescem às'*iJ1aigens "dos rios e repre
sas, poluindo os reservatórios e ameaçando a saúde de
todos. A questão é complexa, mas deixando de desper
diçar água já estaremos fazendo um bem.

Vários países da África e Oriente
Médio já não têm água.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
Os dois neurônios

O conselho - ou a lembrança - me foi dado no

meu horóscopo do dia, nele lia-se: - "Há li
vros em sua casa que permanecem intocados e

que têm nas suas páginas todo o conhecimento
de que você precisa para dar a volta por cima e ad

quirir um impulso para se aproximar do que ver

dadeiramente busca ..." Achei ótima a lembrança,
mas será que todos os aquarianos têm livros em

casa, livros em número e qualidade suficiente

para essa "nutrição" sugerida pelo Oscar Quiroga?
Aposto que não. As pessoas compram de tudo, de
tudo o que lhes vai ser de absoluta inutilidade,
não compram livros. Falo da grande massa, ou

melhor, do grande rebanho.
É preciso que joguemos essa verdade lá no fun

do dos tímpanos dos nossos filhos, não creio que
o conselho produza qualquer resultado nos ou

vidos de um sujeito já criado, acima dos 20 anos,

por exemplo. Quem não começou a devorar livros
até essa idade, babaus, não começa mais. Livros

nos fazem viajar para onde quisermos, sem sair de

casa, sem gastar dinheiro e nos dando condições
de conversarmos sobre qualquer cidade ou país
com a naturalidade dos nativos.

Livros são farmácias para todos os males e re

médios para todas as curas. Aliás, uma livraria não
difere de uma farmácia, a diferença fica por conta
dos produtos, não há contraindicações nos produ
tos das livrarias ...

Bem escolhidos, uma pessoa não precisaria
mais que uns 30 ou 40 livros na vida para ser e saber
o que bem quisesse. Claro, falo de obras singulares
e "eternas", o mais é passatempo, complemento. E,
claro, é bom não esquecer que a verdadeira leitura
é a releitura. É preciso vagar para ler, leitura dinâ
mica é para vadios e não funciona. Não tem des

culpa e é bom que se pare com essa conversa tosca

e burra de dizer que livro é caro. Caro é a cabeça
vazia, sem assuntos. Muita gente quando se abaixa
ou corre, o cérebro tilinta. São os dois neurôriios se

batendo, coitados, anêmicos àmorte...

Futuro
Você pode ter o dinheiro que tiver mas se não

tiver quem cuide de você lá adiante, na velhice, vai
ser triste. Os velhos, por espertos que sejam, preci
sam de alguém para lhes cuidar, e quem vai fazer
isso sem filhos ou sem bons filhos?Ah, tem dinhei

ro, vai para uma casa geriátrica! E quem é 'que vai
administrar o dinheiro para pagar a casa geriátrica
se a pessoa estiver sem condições?A velhice é sem

pre dependente, pense nisso e prepare-se ... Agora.

Comum
Muitos' homens idosos, ricos, famosos ou

não, contratam secretárias ou jovens enfermei
ras com quem num certo momento se casam.

Casam para legalizar a herança que vão deixar
e como pagamento pelos cuidados dessas mu
lheres com eles. De outro modo, como vão fazer
esses idosos para viver? Muitos não têm mais

condições de sair, de nada. É preciso que alguém
esteja com eles até o fim. Nesse caso, o dinheiro

ajuda, no mais não serve para nada na velhice
dos necessitados. Pense nisso, agora.

Falta dizer
É por tudo isso que foi dito que muitas viúvas

e viúvos não sobrevivem ao falecimento do com

panheiro, dele ou dela. Claro, há o vazio afetivo,
a falta da companhia, e há, também, a menos

valia de não se saber viver sem a ajuda do outro.

Tudo muito humano. Velhice é um causo sério

que a vida nos conta sem rir...

Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br •Gestor de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino e
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COIDO ajudar' a preservar os recursos naturais:

LAVAR o CABRO
Em 20minutos, lavar o
carro sem usar o balde

com a torneira aberta são

desperdi�os 144 Htros

de água. Com o auxílio de
balde e espoqja, o gasto
reduz� 40 Htros.

Uma economia de
.

104 Htros por lavagem.

TOMAR BANHO.
Na bora do

banho, o chuveiro
constantemente aberto

durante 15 minutos

gasta em média 243

Htros. Se poupar a água
na hora de ensaboar, o

MOLHAR AS PLANTAS
Com o uso da mangueira
em 10 minutos, a ação
de molhar as plantas

gasta cerca de 186 Htros.

Já o procediinento f�ito
com o auxílio do regador,

economiza 96 Htros. Em um

ano, são poupados até 35
mil Htros de água.

, .

numero CaI para
81 Htros por ducha.

- VAZAMENTO
O vazamento também

traz prejuízos. A vazão de

uma gota por segundo traz
o desperdício de 46 Htros

em um dia. Já em dois

meses, o gasto sobe para
2.760 Htros, quantidade
suficiente·p� lavar cinco

quilos de roupa, vinte vezes.

LAVARA LOUÇA
Lavar a louça com a

torneira sempre aberta
durante 15 minutos gasta
cerca de 240 Htros de água.
Se abrir a bica somente

para eDXagWil.l", o consumo

passa para 80 Htros.

Uma redução de 60%.

Profis�smo
Competência

Credibilidade

Contabilidade
Consultoria Empresarial

--.�-

f!Il&ISt:: 006.mII0

INFORME PUBLICITÁRIO --------------------------�-----------------------.

Qualidade
tJ<pet�

��.

Confiança.
lNWW.gumz.oom.br

(47}3371-4147

gumz@gumz.com.br

UIIAPlleEIIIOEDi eflUO. Desde 1978

, criatividade
na hora de atrair cliente

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Carradore

Para os empreendedores que
fabricam chocolates, a Pás

coa é o momento ideal para en

gordar amargem de lucro. E para
isso, a criatividade é o ponto alto
na hora de atrair os clientes. E é
essa ferramenta que a empresá
ria Luzia Xavier da Rosa utiliza

para tornar a data ainda mais
atrativa no mercado.

Proprietária da Luzia Cho
colate Artesanal, a empresária
aposta nos mais variados ovos

de Páscoa e mais de 50 itens de
doces e chocolates. As promo
ções e o melhor preço no mer-

cada, também são destaques
no negócio. Para este ano, Luzia
confeccionou um casal de coe

lhos de três quilos de puro cho
colate. Cada um tem um nome

escondido. Quem acertar leva o
I

coelho. Há tambéni o sorteio de
um ovo gigante, de três quilos. É
só o cliente preencher o cupom
na loja e concorrer ao sorteio que
corre dia 7 do próximo mês.

Outra novidade são as cai
xas de ovos personalizadas.
Empresas de Iaraguã e região
podem encomendar caixas
coloridas com o slogan e

nome do empreendimento
ou da pessoa que será pre
senteada.

Monte sua cesta - A Lu

zia Chocolate Caseiro ofe
rece mais de 50 itens, en

tre cenouras e corações de

chocolates, trufas dos mais
variados sabores, coelhos
e iguarias que só ela fabri
cá como os deliciosos "beijo
baiano". E todos esses itens
você pode levar montando
sua própria cesta na sede da

.loja. Vale lembrar que todos
os chocolates da loja Luzia

Chocolate Artesanal podem
ser encontrados também
no estabelecimento Além d'

Gula, chocolateria e cafeteria

que mantém em sociedade
com a filha Margarete.

SERVIÇO: A Luzia ChocolateArtesanal é localizada na rua José
Krause, 132, bairroVila Nova. Telefone: 47 - 3370-7621

Além d'Gula: Rua João Picolli, 165, Centro
Telefone: 47 - 3022-1220

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GERAL 161 QUINTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Plano de
Cultura é
finalizado
Seminário estabeleceu ações para
desenvolver a cultura por dez anos

JARAGUÁ DO SUL nio Cultural; Cultura, Direito e

Cidadania; e Cultura e Comu-Tita Pretti

nicação.

Articular parcerias para pro- As ações propostas no se

jetos culturais, artísticos e minário foram elaboradas para
comunitários e fomentar ama- garantir a realização de 30 me

nutenção de programas junto tas para desenvolver a cultura
às escolas. Essa é apenas uma na cidade, apresentadas nas

das 71 ações que fazem parte Conferências de 2007 e 2009.
do relatório final do I Semi- A Escola Municipal de Ensi
nário de Política Cultural de no Fundamental Ribeirão Mo
Jaraguá do Sul, que ocorreu lha deverá ser uma das unida
no último sábado, dia 17, na des de educação beneficiadas
Sociedade Cultura Artística -

com a implantação do Plano.
Scar. As propostas foram apre- Lá, a tradição do Folguedo do
sentadas na manhã de ontem Boi de Mamão já é cultivada há
pela presidente do Conselho 18 anos, sendo que os próprios
Municipal. de Cultura, Silvia alunos ajudam a confeccionar
Regina Toassi Kita. fantasias, interpretam, cantam

O objetivo principal do se- e tocam instrumentos.
minário, que reuniu 64 agen- Segundo a diretora da es-

.

tes culturais, era formatar e cola, Rosana da Costa, o grupo
finalizar o Plano Municipal de não consegue se manter finan
Cultura do município, envol- ceiramente com os valores ar

vendo os eixos: Gestão Pública recadados nas apresentações,
de Cultura; Economia da Cul-

_ cuja entrada custa R$ 2.110 Pla
tura; Preservação do Patrimô- no vai fazer grande diferença,

já que o projeto poderá ter um

acompanhamento contínuo.
Em 2011, conseguimos apoio
da Fundação Cultural. Já nes

te ano, só tivemos ajuda de R$
O Plano vai fazer 7.400 da Secretaria da Educa-

gTande diferença,
já que o projeto
do Boi de Mamão

poderá ter um
acompanhamento

contínuo.

ção", afirma.
Entre as ações propostas

no seminário, estão a criação
da Casa da Cultura (extensão
da Fundação Cultural) para
realização de cursos e oficinas

permanentes, a manutenção
de programas culturais junto
às escolas, garantir a perma-,
nência do Fundo Municipal
de Cultura e adequar as leis
de preservação do patrimônio
cultural existentes.

Com o Plano Municipal de
Cultura finalizado, o próximo
passo é a regulamentação e

implantação do Sistema Muni

cipal de Cultura de Jaraguá do
Sul, além de ser incluído no Sis
tema Nacional de Cultura, para
possibilitar o recebimento de
recursos federais.

R(:�saI1.ap d'titl, '(;IJI.,stall
d.b·et;ol·a da JE.scola
Ribeirão IVlolba

FOTOS MARCELE GOUCHE

INCENTNO Escola Ribeirão Molha deverá ser bene"_ciada com o Plano

Edital

Fomento e

capacitação
A Prefeitura de Jaraguá do
Sul e a Fundação Cultural,
através do Fundo Munici

pal de Cultura lançaram
ontem o edital cultural
01/2012, para canalizar
recursos, financiar total .,

ou parcialmente projetos,
programas e serviços de
fomentos e capacitação
para serem desenvolvidos
executados no município.
Podem concorrer projetos

'

nas áreas de Artes Integra
das, Artes Visuais e Artesa

nato, Audiovisual, Dança,
Literatura, Manifestações
Culturais, Música, Patri
mônio Histórico Edificado,
Patrimônio Histórico Ma
terial e Imaterial, e Teatro
e Circo. Serão destinados
R$ 513 mil, divididos em
nove áreas e projetos de
até R$ 12.825 - para serem
executados de junho a

novembro de 2012.
As inscrições serão rece
bidas pelo setor de proto
colo da Prefeitura entre os

dias 21 de março e 23 de
abril de 2012, das 8 às 16h.
O formulário de inscrição
está disponível no site

HTTP://cultura.jaragua
dosul.com.br

Documento é lançado com
critérios determinados

Outro edital da área cul
tural lançado ontem foi o de
número 02/2012, com a finali
dade de financiar atividades de

promoção cultural, realizadas
através de projetos, programas,
espetáculos, serviços artísticos
e culturais. As propostas deste
edital deverão ser executadas
no período de 15 de outubro a

30 de novembro de 2012.
O diferencial do edital é a

determinação de alguns crité
rios de execução. São dez áre
as de atividades culturais, com
um investimento de R$ 495mil.

Segundo a presidente do Con
selhoMunicipal de Cultura, Sil
via Regina Toassi Kita, os tipos
de propostas foram determina
dos depois de uma análise dos
últimos projetos entregues nos
editais. "Hãáreas que tem défi
cit de certos tipos de projetos.
É preciso incentivar novidades,
atividadesmais amplas", conta.

Assim como o edital
01/2012, as inscrições serão
recebidas pelo setor de proto
colo da Prefeitura entre os dias
21 de março e 23 de abril de
2012, das 8 às 16h.

FOTOS EDURDO MONTECINO

l'ijO'VIDADES Silvia diz que o edital foi elaborado

para incitar a elaboração de projetos diferentes
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Agora, Ivo Konell está
se fazendo de difícil
e afirma que não irá
retornar à Secretaria
deAciJ;ninistiâção. Ele

'

pretende esperar até o dia,
5 de abril, data final para
desincompatibilização
de quem tem cargo
comissionado, para
poder concorrer às

I eleições ilnUnlózipais de'
outubro. Omarido da
mandatária vai analisar
uma possível candidatura
ou nomeaçãopara
algum cargo dentro
da Prefeitura.

'"

Vaga aberta
Continua aberta a vaga
para o' cargo de secretário
de Desenvolvimento
Econômico

I.,' i.' da Prefeitur'
"Êstamos co
empresários e amigos
da administração, por
enquanto prefiro não
falar em nomes", disse a

prefeita Cecília Konell.

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Família Konell pode
•

reassumir cargos
O desembargador Rodolfo Tridapalli,

relator do agravo de instrumen
to impetrado pela defesa particular da
prefeita Cecília Konell (PSD) no Tribu
nal de Justiça de Santa Catarina, decidiu
no início da tarde de ontem, conceder
liminar que autoriza a volta do secre

tário de Administração, Ivo Konell, e

da chefe de gabinete, Fedra Konell, aos
seus cargos na Prefeitura de Iaraguá do
Sul. Eles foram exonerados por decisão
em primeiro grau, proferida pela juíza
da Vara da Fazenda da Comarca de Ia
raguá, Candida Inês Zoellner Brugnoli,
no último dia 5. No agravo com pedido
de efeito suspensivo, o advogado da fa-

mília Konell, Marlon Bertol, alegou que
a Súmula 13 prevalece sobre a LOM (Lei
Orgânica do Município), que entende
como prática de nepotismo a contrata

ção de parentes para cargos de confian

ça na administração municipal. Ainda
defendeu a existência de legalidade no

ato de nomeação de Ivo e Fedra para as

devidas funções. Agora, cabe recurso ao

Ministério Público do Estado. Até o fim
da tarde de ontem, o promotor da Mo
ralidade Pública, Ricardo Viviane, que
ingressou com a ação civil pública, pe
dindo a exoneração do marido e da filha
da mandatária, não havia sido notifica
do do deferimento do desembargador.

Segundas
intenções,
Pai e filha, Ivo e Fedra
até podem reassumir
os cargos na Prefeitura.
Mas dar uma trégua
será boa alternativa para
aguardar que o MP entre

com recurso ou recorra

ao Tribunal de Justiça
de Santa Catarina. "Nós

precisamos mostrar a'
grandeza deles (MP)
e a nossa vontade é

cooperar", destacou
Ivo Konelll.

Inde
UIIJ -

nlçao

FOTOS ARQUIVO OCP

Apesar de jápoder reconduzirmarido e filha ao governo, aprefeitaCecíliaKonell
não temprevisão de quando os parentes retornam àPrefeitura de Jaraguá. 1i0 Ivo
não voltarámais. Ele sofreumuito. Já Fedra pode voltar, mas não sei quando".

Pleitos
o presidente da Celesc
(Centrais Elétricas de
Santa Catarina), Antônio
Gavazzoni, recebeu esta

semana, das mãos da

prefeita Cecília Konell, a
reivindicação de R$ 300
mil para a ampliação da
rede de energia elétrica
no município.

Sem surpresas
Ivo Konell disse à coluna ontem,
não ter se surpreendido com

a decisão do desembargador
Rodolfo Tridapalli. "Já sabia
disso. O país todo está cheio
de jurisprudência. Nós
assumimos cargos na Prefeitura
absolutamente garantidos na
Súmula 13. O artigo da LOM

que rege sobre o nepotismo foi
criado com único objetivo: o de
nos tirar da Prefeitura. Eu avisei
a Natália e o Jean (vereadores
de oposição ao governo na
Câmara) que eles não teriam

sucesso", declarou, confiante,
o marido da prefeita.

Prefeita
ficha suja
o pedido do Ministério Público
do Estado de aumentar a

pena de restrição dos direitos

políticos, com possível perda
demandato da prefeita Cecília
Konell (PSD), condenada em
primeiro e segundo graus no
caso da nomeação da irmã
Carmelita Hirayama Konell em
cargo comissionado, inclusive
retroativo, foi negado anteontem.
Amandatária está enquadrada na
Lei da Ficha Limpa. Cecília pode
apelar a instâncias superiores,
mesmo que em julgamento
realizado em outubro, o Tribunal
de Justiça de Santa Catarina a
tenha condenado por improbidade
administrativa, com a perda dos

\ direitos políticos por três anos,
sem a necessidade de afastamento
do cargo até o fim do mandato.

Longe do Proeon
O presidente do Procon de Jaraguá, Adilson
Macário (PV), pode ficar alguns dias longe do

cargo, pois planeja passar por um procedimento
cirúrgico. O verde está realizando exames e

quer resolver problemas noesôfago.

Plano de Cargos
e Salários
A Prefeitura de Jaraguá do Sul encaminha hoje
para votação na Câmara deVereadores, o projeto
substitutivo de revisão do Plano de Cargos e Salários
dos Servidores Municipais. O projeto deveria ter
sido votado na sessão do Legislativo de terça-feira,
mas foi retirado de pauta. Por determinação do
Gabinete da Prefeitura e devido à reivindicação de
setores do funcionalismo público e do sindicato
da categoria, algumas alterações propostas serão
retiradas do plano original. I •

Projeto
aprovado,
A proposta de 8%
de reajuste sobre a

remuneração dos
servidores públicos
municipais foi aprovada
por unanimidade pela
Câmara de Jaraguá, em
turno único de votação.
O projeto do Executivo
recebeu uma emenda,
assinada pelo presidente
da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Pinal,
Aínarildo Sarti.

Audiência
com promotor
Ivo Konell informou que está
marcada para amanhã, às
14h, uma audiência com o

promotor daMoralidade da
Comarca de Jaraguá, Ricardo
Viviane. O marido da prefeita
quer se colocar à disposição do
Ministério Público para sanar
dúvidas sobre o caso em que
foi denunciado. Ou seja, vai
tentar evitar que o MP recorra

à decisão do desembargador
Rodolfo Tridapalli.

INGLÊS FLUENTE

3371-7665
MATRICULAS ABERTAS

alpssec@netuno.com.br·
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História do
I

-Esporte
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Adolpho Mahfud
Ungido pelos

deuses do OlilDpo
T Jéz por outra, os deuses do Olimpo dão o ar de sua graça. Nestas
V ocasiões, vêm untar com óleo consagrado alguns seres humanos,
transformando-os em atletas notáveis. Tato, Samuel Lopes, Roland]anssen,
Douglas Stange, Cornélia Holzinger Caglioni, ClariceKuhn, Norberto
Gaulke, Karuê SeU, Alessander Lenzi, HeidiWerninghaus, Lígia Braun,
Waldir Giese.Ielipe Luís Kasmirski, MarkolfBerchtold,AdolphoMahfud...
Para citar apenas alguns imortais do nosso esporte. Adolpho transformou-se

. em atleta plural e brilhou em múltiplas atividades esportivas.

Voleibol do Baependi
anos 50 - Em pé:
Eduardo Mann,

Gaulke, Rainer Wiele
e Buchmann.

Agachados: Horst
Verch, SamirMattar,
Murillo Barreto
de Azevedo e

AdolphoMahfud

....... j.....

•

a - estudos- trabalho
Adolpho Mahfud nasceu no dia 27 de maio de 1935. É filho do libanês
Cristão Ortodoxo Maronita, Tufie Mahfud e Erna Colin Mahfud. O casal

. teve outros três filhos: Amadeus, Antônio eMário. Adolpho casou com

Mercedes Horst, e tem quatro filhos: Adolpho Júnior, Leíla, Mauro .

e Dennis; três netos: Elerita, Evelize e Zélia. Iniciou a vida escolar
no Jardim de Infância do Colégio Divina Providência. Lembra-se da
primeira professora: Cecília Karsten. No Colégio Marista São Luís, >

concluiu os cursos: Primário, Ginasial e Técnico Contábil. Exerceu a

função de Escrivão Judicial no Fórum de Jaraguá do Sul durante
40 anos (1956 a1996). Está aposentado e de bem com a vida.

Esquipe
jaraguaense de
Tiro - JASC de

1969 em Joinville:
Amadeus Mahfud,
Oswaldo Saade,
Leopoldo Enke,

Adolpho
Mahfud e Dieter
Hufenüssler

AGORA
ESTAMOS TODOS

J TOS
I

Lunal'.,i "aW90� * _li� .... * c
Giwpo 1uIte1l1

No mundo dos esportes
Aos 12 anos, Adolpho iniciou as atividades esportivas no Colégio Marista São Luís nas
modalidades de: futebol, voleibol e basquetebol. O professor de Educação Física eraAdolf
Hermann Schultze, que na década de 1930 introduzira as modalidades olímpicas em nossa

região junto ao' Sport Clube Germânia. Schultze, encantado com o potencial atlético de

Adolpho, reinventou a ginástica olímpica no Baependi.

Atletismo - Em 1954, Adolpho prestou
serviço militar no 10 Batalhão de Polícia do
Exército (RJ). NestaUnidadeMilitar, destacou
se no atletismo nas provas de 100m rasos

e arremesso do peso. Foi imediatamente

incorporado ao esquadrão de atletismo do
Vasco da Gama. No clube cruzmaltino tornou
se campeão carioca no arremesso de peso,
quando travou um duelo espetacular com o

campeão brasileiro e sul americano, Dambróz.
Adolpho cravou 15,42m contra 15,40 de
Dambróz. O jaraguaense preparava-se para
o Campeonato Mundial das Forças Armadas,
quando o suicídio do Presidente Getúlio

Vargas abalou o país, e a participação
brasileira no evento foi cancelada.

Basquetebol - Adolpho integrou a

segunda geração de basqueteiros de nossa
Iaraguá na década de 1950. Integravam o

time do Baependi: Adolpho Mahfud, Samir
.Mattar, Octacílio Pedro Ramos, Mário Mahfud,
Waldeburg Hinsching eValmor da Silva.

Participaram de torneios, campeonatos e jogos
amistosos contra clubes de Corupá, São Bento
do Sul, Joinville, Blumenau e Curitiba.

Canoagem - Adolpho foi um dos
aventureiros que repetiu o feito de Emílio
Carlos Jourdan, em dobro, vencendo as

corredeiras do caudaloso Rio Itapocu a bordo
da canoa "Macaca II", ida e volta Iaraguá do
Sul/BarraVelha. Murillo Barreto de Azevedo,
Amadeus Mahfud, Adolpho Mahfud, Getúlio
Garcia e José Fructuoso completaram a

aventura em um dia e meio para ida e

para o retorno foram dois dias remando
contra a correnteza até nossa cidade.

Ciclismo (dirigente) - Coordenou a

equipe de ciclismo de Jaraguá do Sul, campeã
dos Jogos Abertos de Santa Catarina em 1961.

Futebol e Futsal- Atuou na posição de
volante de contenção. No Baependi, disputou

posição com jogadores do porte de Schwedtner
eAmericano. Quando jogou, deu conta do
recado. Conquistou com o time Azurra o

Bicampeonato (55/56). Com o Botafogo foi
campeão em 1959. Jogou também pelo João
Pessoa e FaixaAzul. Futsal jogou nas equipes
do Baependi e Bossa Nova.

Ginástica Olímpica - Juntamente com o

professo Schultze, Adolpho foi um-dos grandes
responsáveis pela reativação da ginástica
olímpica em Jaraguá do Sul. Integrou uma
equipe de verdadeiros "Azes" da modalidade:

Eggon João da Silva, Anoberto Hinsching,
Manoel Silva, Geraldo Lessmann, Kopmann,
Valmor da Silva,Wiest, Lucy Harnack, Ialíle
Tobias, YolandaWilhelm, Adalzira Piazera,
Renate Burow e Gerda Rudolf. Foi um ginasta
fenomenal em todos os aparelhos, dotado de

força física "herculínía", explosão muscular
fantástica e excelente coordenação motora,
executava os exercícios com desenvoltura e

precisão. Ótimo nos saltos, espetacular na
barra fixa, esplêndido no salto sobre o cavalo.

Pesca Esportiva - Foi um dos
fundadores do Clube de Caça, Tiro e Pesca
Marechal Rondon. Foi também um dos
fundadores do clube Os Robaleiros, pelo
qual conquistou o 30 lugar individual e por
equipe na "Sojopa" realizado em 1980.

Tiro OIúnpico - Especialista na
modalidade Carabina (três posições),
representou nossa cidade em cinco edições
dos JogosAbertos. Compunham a equipe:
AmadeusMahfud, Adolfo Oswaldo Saade,
Leopoldo Enke,AdolphoMahfud e Dieter
Hufenüssler. Técnico o "Mestre" Roland Janssen.

Voleibol - Foi o grande levantador das
equipes de voleibol do Colégio Marista São
Luís e do Baependi nos anos 50. Jogou com
alguns dos "monstros sagrados do nosso
voleibol": Elizaldo Leutprecht e Paulo Moretti.

Fica aqui
A homenagem dos desportistas jaraguaenses ao
"SuperAdolpho", do tempo em que nas pistas, nos
campos, nas quadras, nos rios e nos mares, você
enfrentava os desafios parodiando a música de
Raul Seixas: "Nas competições vou lhe mostrar,

\ que sou feito da teria, do fogo, da água e do ar"!
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Tereza Cristina

foge da polícia
de barco com

a Pereirinha, mas
os dois somem no

mar. Ela é dada
como morta ao
lado de seu novo

amor. Porém em

um dos finais

previstos pelo
autor, Tereza
Cristina não
morreu: Pereirinha
e ela reaparecem
um tempo depois,
em Mônaco!

Griselda e Guaracv se casam em Portugal
e têm uma linda lua de mel

.

Solange conquista a fama
em todo o país e finalmente
se torna a lankeira mais

amada do BrasU

Wallace deve ter um glorioso
e biste &In: ele podemorrer
do coração no octógono

após vencer JorgeMuralha

Duas versões para Enzo e

Danielle. Em uma, eles terminam

juntos e a médica consegue
recuperar o direito de clinicar. Na

outra, a ioura larga o bonitão e

decide ser parteira na África

.. , '"
,._,.

o úítimo capítulo de "Fina Estampa",
reserva uma surpresa e tanto para

Crô. Dada como morta após fugir com
Pereirinha, Tereza Cristina deixa para
ele, em seu testamento, a mansão dos
Velmont e 50% de sua fortuna. Depois

disso, Crô passa a ser chefe de Marilda
e Baltazar. Os filhos da "Rainha do

Nilo", Patrícia e René Jr dividem os 50%
restantes da herança. Cro, Baltazar
e Celeste também podem formar um

triângulo amoroso. Celeste se reconcilia
com Balthazar, que passa a ser um

homem dócil e estabelece
uma relação estranha com Crô

Novela

Em "Fina Estampa': que termina amanhã, vilã Tereza Cristina e o

parceiro Crô ganharammais visibilidade que a heroína Griselda

ara quem acompanha a novela "Fina

Estampa" amanhã a noite é de ficar
em frente à TV para o último capítulo
da novela. O que todos querem saber é
sobre o destino da vilã Tereza Cristina
(Christiane 'Iorloní). O que já se sabe é

que ela não será presa, nem assassinada, no último
capítulo. Pelo menos, é o que garante o autorAgui
naldo Silva. Se o perdão às loucuras que cometeu ao

longo da trama depender da popularidade, Tereza
Cristina deve não apenas ser poupada como tam
bém louvada. Num estado de insensatez crescente,
a perua, nessa reta final da novela, tem semostrado
ainda mais divertida e, consequentemente, mais
marcante do que sua arqui-inimiga, a heroína Gri
selda (LiliaCabral). Enquanto TerezaCristina faz jus
à vocação de vilã de desenho animado ao lado do

impagável parceiro Crô (Marcelo Serrado), Griselda
se limita ao papel de heroína romântica, dividin
do-se entre René (Dalton Vigh) e Guaracy (paulo
Rocha). Em termos de graça e audiência, em Fina

Estampa o mal definitivamente venceu o bem.
Griselda teve um desfecho tímido para uma

personagem que foi feita para carregar mensa

gens sobre a ética e o valor do trabalho. Em en

trevista recente ao "Roda Viva", da TV Cultura, o
autor Aguinaldo Silva reconheceu o desvio de
caminho de Griselda e prometeu colocar em sua

boca, no último capítulo, um belo discurso no es

tilo "o trabalho dignifica o homem".

Se Griselda não empolga, o humor non�ense
e extravagante de boa parte da trama, e especial
mente da amalucada Tereza Cristina, explica o

fato de "Fina Estampa" ter conquistado amelhor
audiência da faixa das nove desde 2010.

"Tereza Cristina assume um linguajar que
beira a pornografia e isso atrai bastante o pú
blico", diz Maria Immacolata Vassallo de Lopes,
professora titular do Centro de Estudos da Te

lenovela da Escola de Comunicação e Artes da
Universidade de São Paulo (ECA/USP).

A dobradinha .com Pereirinha (José Mayer),
o amante que não se cansava de oferecer "roba
los fresquinhos" à madame, apimentou. e tornou
ainda mais engraçada atuação da malévola.

Detalhe que não se pode deixar de mencionar,
é que a maquiavélica Tereza Cristina ganhou um
parceiro de peso na figura do excêntrico mordo
mo Crodoaldo Valério, o Crô, que bombou com

seus gestos purpurinados, sua exagerada subser
viência à patroa e seus elogios megalomaníacos -

"Divina Ísis", 'Rainha do Nilo", "Pitonisa de Tebas"
e "Nefertite" eram apenas alguns deles. "O Crô foi
o grande achado de "Fina Estampa". Caricato e ca

rismático, Crô foi ainda pivô de um divertido mis
tério na trama: aquele em que o público procu
rava descobrir o dono da tatuagem de escorpião
que frequentava a sua alcova.

Nas fotos, confira como deve será o desfecho
de alguns dos principais personagens.

Tia íris e Alice fogem de caminhão
e vão parar em Greenville. "Não

disse que voltava", diz íris, fazendo
uma referência à cidade da

novela "A Indomada", na qu'_' Eva
interpretou a terrível vilã Altiva

Teodora e Quinzé terminam juntos
formando uma família feliz ao

lado de Quinzinho e o novo bebê

Paulo e Esther finalmente serão
felizes ao lado de Vitória. O trio

fo,mará uma família linda e feliz
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Sãõ Miguel
doOeste
T ...
21° 26°

Chapecó
T
21 ° 25°

Previsão
de chuva
o deslocamento da frente
fria pelo Estado mantém
a condição de chuva e o

risco de temporal isolado
namadrugada emanhã
namaioria das regiões
catarinenses. Do Oeste
ao Litoral Sul, a chuva
diminui gradativamente no
decorrer do dia. Nas demais

regiões a chuva continua
em boa parte da quinta.
A temperatura diminui a
partir da tarde.

"'"

ao o Te:mpo
Canoinhas
T'"
14° 26°

Ensolarado
" I�,
Instavel Parcialmente

Nublado

Nublado

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h

-

Vento não favorável Oeste 8km/h Nenhum horário
com vento favorável.• 12h Vento não favorável Oeste 11 km/h

Vento não favorável Oeste 11 km/h
Vento não favorável Sudoeste 5km/h

80%
de possibilidade

de chuva.

• 15h
• 18h

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

_�....or

Insônía pelas dívidas
o sujeito chega no consultório do psiquiatra e desabafa:
- Doutor, preciso da sua ajuda!Acho que estou ficando louco! Já faz três noites que
não consigo dormir de tantapreocupação!
- E qual omotivo de sua preocupação?
- Dinheiro, doutor!
- Ah!Mas émuito fácil. É só o senhor parar de pensar no assunto. Outro dia esteve

aqui um camarada que também não conseguia dormirpor causa das dívidas que
tinha contraído com o tio. Falei para ele que o tio é que deveria.ficarpreocupado, já

•
N

que tinha dinheiro para receber. Daíem diante, ele passou a dormir tranquilo!
- Pois é doutor, era o meu sobrinho!

,..-

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.

o
.ca
C>
:::s
-

O
cn

Rio do Sul
T ....

_

16° 27°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

,

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h17: 1,6m
• 16h15: 1,7m
• Baixamar
• 7h53: Om
• 20h41: Om

Rajai
• Preamar
• lh57: 1,lm
• 14h16: 1,lm
• Baixamar
• 6h27: O,2m
• 19h32: O,lm

Florianópolis
T •
22° 28°

T'"
19°26°

riciúma
T-· ...
19° 27° NOVA 22/3

Tábua
das marés

';c: 3 5 84

J 4�

AMANHÃ
MíN: 17°C
MÁX: 25°C

SÁBADO
MíN: 15°C
MÁX: 26°C

DOMINGO
MíN: 15°C
MÁX: 26°C

Florianópolis .

• Preamar
• lh58: 1,1m
• 14h41: 1,3m
• Baixamar
• 6h34: O,3m
• 20h34: O,2m

Imbituba
• Preamar
• Oh47:0,6m
• 13h02: O,7m
• Baixamar
• 7h45: O,2m
• 20h: O,lm

, '

,passotern@o . A Recr-eativa a primeira revisto de palavras cruzadas do Brasil
�

J "' "I
"

I

1. Estruturas ou canais em forma de tubo
2. (lnform.) Tipo de disco de face dupla que utiliza meio

óptico reg raváve I de grande densidade I Garrafa vazia
3. Um sistema de comunicação muito usado na internet
/ O escritor gaúcho João Gilberto, de "Acenos e Afa

gos"
4. A ponta da .. , raiz I Antiga região da Grécia central
5. Provérbio I (Abrev.) Doutor
6. Que come ou bebe com avidez
7. De temperatura branda, nem quente nem fria
8. Ave pernalta de grito estridente
9. Meio ... filé / (Náut.) Uma vela latina quadrangular 6

:li

10. Famosa praia da cidade paulista de Santos / As ini- �
ciais do cantor e compositor Baleiro 7 I

11. (Fís.) Número quântico associado a uma partícula, �
e que lhe mede o momento angular intrínseco I Uma B �

consequência do calor ou do cansaço
.

j-
9

Q

12. (Ingl.) Na linguagem esportiva, competição, jogo, luta �
/ 151, em algarismos romanos �

13. Árvore alta, de casca fina e madeira dura, empregada "I ti �
na indústria do curtume.

I----+--+--+---+--+--+------lf----+---! i11 E

��--+-�-�-�-�-��-��
. <C
�

"12
-

1. Suceder / Molusco encontrado geralmente em lugares .�
úmidos

��--+-�-�-�-�-�--� i
'!�:s2. As dos verbos podem ser ativa, passiva ou reflexiva /

Que não tem igual, singular
3. Sigla empregada na indústria automobilística: Turbo

Diesel Intercooler / (Fig.) Necessidade de adquirir
algo / Queijo italiano, produzido com leite de vaca e

de cabra
4. Desempenho esportivo, geralmente notável
5. O miolo do ... coco / Raça de cães robustos e corajo

sos, usados na caça a animais que se abrigam em

tocas, como coelhos, raposas, etc. I (Pop.) Olá, em
inglês

6. O atual técnico da seleção brasileira de futebol
7. Partido Socialismo e Liberdade / (Red., ingl.) Jogo em

que se manipulam eletronicamente imagens numa

tela de TV ou computador;' (Gír.) Cachaça, pinga,
caninha \

8. Mamífero que não tem clavículas / Um artigo de pes
ca

9. Diz-se da energia proveniente da estrela que é o cen

tro de nosso sistema planetário I Deslocar aquilo que
fecha.

VERTICAIS

.; i ,

CRESCENTE 30/3

CHEIA 6/4

,MINGUANTE 13/4

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS

:2

4

5

�
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Abril parece mentira
Não tem um único show modesto no próximo mês, salvem as

carteiras! Já no primeiro final de semana de abril, dia 7, Dave
Grohl e sua trupe do Foo Fighters desembarcam para tocar
no festival Lollapalooza em SP; no dia 24, Bob Dylan toca no
Pepsi on Stage, em Porto Alegre; e fechando o que parece ser o

mês mais rock'n roll do ano, tem o ex-Beatle Paul McCartney
no dia 25 de abril, em Floripa. Sem comentários quanto aos

custos de excursão, ingressos etc, fica a inveja branca pelos
que conseguirem comparecer nos três eventos.

.................................
: .....

Nadiane
BalsaneW
e Fabrício

Ranghetti,
em momento
descontraído

nohappy
hourdo
Madalena

Chopp&
Cozinha

Um brinde!
Olha quem vai estarno Festival Brasileiro daCerveja, em Blumenau:

Projeto pessoal dos amigos Denis "China" Torizani, Tiago Klein
e Jorge Braier, a Stannis, essa delícia artesanalmente made-in
Iaraguã, vaimarcar presença na edição deste ano do celebra
díssimo festival da cidade vizinha. O evento vai até dia 24, deem
uma passada por lá para prestigiar essas belezinhas produzidas
nos estilos Belgian BlondAle, Irish Stout, Belgian Golden Strong
Ale e Irish RedAle. Aos amigos, parabéns pelo e.mpenho, vida
longa à Stannis. Online: facebook.comlcervejastannis.

Capital Inicial cancelado
Em Nota Oficial no http://capitalinicial.uol.com.br, o Capital
Inicial cancelou os shows que faria nas cidades de Chapecó
e Iaraguá do Sul, nos dias 23 e 24 de março. O grupo alegou
descumprimento das obrigações assumidas pelo contratante.
do show, que impossibilita a realização da apresentação,
também dizem que sentemmuito pelo ocorrido e esperam
poder comunicar uma nova data o mais breve possível.

.esteu
ouvindo

Analisando Sara
- KekaRarecandy

Feat. Sasha
Robot

DiegoNens, 25 anos

Rexis back
Rex? Rex Johnson! O homem, a lenda,
nosso querido bluesman made-in
Califórnia está de volta. Louros a Neni

Iunkes, que foi caçar o cidadão lá por
Ioinville e conseguiu convencê-lo a

aparecer para um show, Noite épica, será
dedicada às novas gerações, que nunca
ouviram falar desta grande persona que
ganhou fama aqui na cidade nas baladas
do Café & Confusão. O evento vai ser dia 23
de março, na Lico. Não percam por nada!

' ..

�.) .

..(.

Laís �ristina Marquardt,
comemorando lia. Fuel Living
seu aniversário de 20 anos,
na última sexta-feira
..........................................................................................

o VilIa
.IfI

vem ai
- Falta pouco para
prestigiarmos o mais
novo restaurante da
cidade... Aguardem,

está previsto para abril o corte da fita inaugural
doVilla. O restaurante fica naRua 29 de
Outubro, Centro (pouco à frente da portaria das
BorrachasWolf), e oferecerá dois ambientes,
sendo um uma choperia ao ar livre. Controlada

_

por dois chefs, da cozinha virão muitas
especialidades da alta gastronomia, sendo
destaque o preparo de carnes exóticas.

,
, " "

FOTOS DIEGO JARSCHEL

Ailton Petry, promoter de vários
eventos da região, aqui nos ba.stidores
do 2° JaraguáMotorSport
..............................................................................................................

Chico se despede do London
É a primeira vez em oito anos de coluna que publicamos
sobre a saída oficial de um promoter da cena de eventos...
O fato é de se lamentar, visto a carismática personalidade
por trás dele e seu potencial no desempenho da função,
mas essa despedida já começou há nove meses atrás,
quando Chico Piermann anunciou para seussócios no
London Pub a decisão de tomar novos rumos profis
sionais e contou com o apoio de todos. A permanência
na casa de 2011 até então deu-se pelo treinamento de
seus sucessores, sendo que o club ficará em boasmãos.

Quando questionado se irá definitivamente "abandonar
a noite", Chico apenas diz queé difícil largar hábitos de
tão longa data. A coluna deseja sucesso ao amigo em sua

nova carreira, deixando um grande abraço, gratos pelos
grandesmomentos de diversão proporcionados.

Quinta-Feira 22/3
• 22h -:QuintaHouse / DI Lisa Fly, Phill, AgaMaia e FelipeAdriano
Local: London Pub 13055 0065'

• 22h - Rock e Blues com duo Camaleão Robô.
Local: Sacramentum Pub 13370 1727

Sexta-Feira 23/3
.

• 22h - Show com Atacama
Local: London Pub 13055-0065
• 22h - Deserta acústico, com Uly e Thirray
Local: Sacramentum Pub 13370 1727

• 22h- Show com Alex &Willian / DJ Alan / Elas free até as 23h
Local: Upper Floor, em Guaramirim 19912-5911
• 22h - Música ao Vivo / Voz e Violão
Local: DMT Pub, em Guaramirim 19677-1247

.

• 22h - Vamos Mexer! / Show com Levando um Lero e Mazzo
& Gabriel.! DJ Adrian P. / Elas free até meia noite
Local: Moving Up, em Schroeder 1 8856 8389

• 23h-Projeto IDEE / OIs Eduardo Schwartz e Sergio Peron
Local: Room Music &Arts 18432-3136

Sábado 24/3
• 22h - Show com Young Blood
Local: London Pub 13055 0065

• 22h-Ui Adoro! / MC Edy Lemond / DJs Alirían P. e Eddy
Amaranto / Elas free até as 23h30
Local: Moving Up, em Schroeder 1 8856-8389
• 22h - Connection Party / Show com Teddy Texas / Lava Car Sexy
BIu Sound / DJs Kleber Míx, Ricardo Klug,Will e Lucas
Local: Pavilhão de Eventos, em Massaranduba

• 23h - Show com Nadinho Santoro / DJ Bibbe Andreatta
Local: TheWay 18433-0083

Domingo 25/3
• 14h - Balada Teen / DJs Charles e Felipe Adriano
•22h - Pagonejo / Show com Levando um Lero e Fernando Lima
Local: London Pub 13055-0065
• 22h - Pop / rock com Paulo Henrique.
Local: Sacramentum Pub 13370 1727

I!.
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HappyHour
1\ TOpróximo dia 28 demarço,
1 " a partir das 17h, vai acon
tecer no aristocrático Clube
Atlético Baependi, o tradicio
nal Happy Hour da AMA. Um
dos encontros mais festejados
pela sociedade jaraguaense. A
tarde beneficente contará com

o já consagrado e saboroso car

dápio, muita gente elegante,
bonita e um badalado desfile
de modas com as lojas Lez a

Lez, Alamanda, Bela Mulher e
lomat: Vai perder? Mais infor
mações na secretaria da enti
dade e com as voluntárias.

Rais 2011
Uma dica para as micro e

pequenas empresas e os

empreendedores individuais,
o prazo de entrega da Rais
ano-base 2011 vai até a

próxima sexta-feira.
A declaração é feita pela
internet, no www.rais.gov.br.

lavras

Um saudoso amigo sempre
dizia: "Nunca dê um ponta pé
no traseiro de sua namorada.
Termine o namoro com classe
dizendo que ama; que ela é a

mulher da sua vida e blábláblá.
Do contrário terás uma inimiga
no seu pé para o resto da
vida". Deveria ter seguido seu

conselho, grande mestre.

Humor
Amentira
o menino vem correndo
e diz à mãe:
- Mãe, você é umamentirosa!
- Mas por que você
diz isso meu filho?
- Você disse que meu irmão
era um anjo! Eu joguei ele
pela janela e ele não voou!

ISO 9001

COMEMOBAÇÃO
Equipe da

Transligue,
durante

homenagem
. pela passagem

do Dia
Internacional

da Mulher,
no Baependi

www.ocorreiodopovo.com.br

na3370..3242 o oa
Moa Gonçalves.

_
ARQUIVO PESSOAL

"
Todos são talentosos. Difícil
é ter coragem de seguir pelo
caminho sombrio através do

qual o talento guia.
ERICAJONG

ARQUIVO PESSOAL

Katia Klein é a grande
aniversariante de hoje

A vida como ela é
A história de Arno Deretti, que pediu
desculpas para a esposa através da coluna,
deixou muitas pessoas com dúvidas. Embora

ninguém soubesse o que realmente se passou
entre o casal, amaioria optou por ela aceitar o
perdão do marido. Que bom, né?

Depois daquele ensaio no Carnaval com
uma separação relâmpago, ele anunciou
que era fofoca e viajou em lua de mel com
a noiva. Ficaram juntos ainda um mês, mas
agora é para valer. O novo solteiro da city é
um profissional liberal, partidão e que está

chegando aos quarçnta' anos,
A sempre simpática Tere,

da Portas Meg, com o r..lho Depiné

472107-3000
R. Hugo Braun, 44 -. centro
www.kayrosho c:·I.::; •.vn.br

Nas rodas
• Com uma canetaMont

Blanc, presente do
industrialWanderWeege,
uni dos meus gurus,
assinei ontem mais um

projeto de minha vida.
Volto ao assunto!

• O excelente show dos

amigos Enéias Raasch
& Rubens Franco
movimenta hoje, o
concorrido happy hour
do Madalena Chopp &
Cozinha

• Konrad Hahn resolveu
curtir uma vidamais
saudável. O primeiro
passo foi largar o cigarro,
eu companheiro de vários
anos. É isso aí!

DISTRIBU'DORA DE ET. IS

moagoncalves@netuno.com.br

Buxixo
Alguém pode me dizer quem
é aquela belamorena que
faz caminhadas diárias, nas
calçadas da Olívio Domingos
Brugnago, rua da Fenpar e
do Bar do Oca? Os cuecas de

plantão estão enlouquecidos.
Quando souber, dou o nome e

sobrenome, ok?

Que tal'!
A concorrida Corte & Brinque,
o mais festejado salão de
beleza para crianças de
Iaraguá, está atendendo
as mamães e papais que
desejarem dar aquele trato
no visual dos filhos, com
cortes, penteados, mechas,

.
sobrancelhas, hidratações e

mil e outras novidades.

Parabéns
Os aniversariantes mais

festejados de hoje são os

meus queridos: Nei Lombardi,
Venilton Claudio da Silva,
Marcia Alberton e Marlete

Reckziegel. Parabéns,
amigos! O meu desejo é que
vocês e suas famílias sejam
plenamente felizes.

Leitor do dia
o leitor do dia é o grande
amigo Ionatas Mauricio, da
Mauricio Produções Artísticas,
que sempre lê esta coluna

para ficar por dentro das
novidades de nossa sociedade.
Valeu mesmo, irmão!

ARQUIVO PESSOAL

1WEB Soprando velinhas hoje, a
simpática Giovana Hornburg, que
comanda a Casa do Chocolate

Case be
No dia 15 de abril,
das 14 às 21h, no
Restaurante do Hotel
Saint Sebastian, vai
acontecer o Case

Bem, umshow
room para noivas,
promovido pela
amigaArlete, do
Bem Casado.
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PRÊMIO O industrial Vicente Doilini
e sua elegante esposa Florilda, no
Prêmio Academia do VarejoMarisol

Te contei
• o pessoal bacana
da Banana Brasil
também sinalizou
sua participação
na 4°Macarronada
beneficente doMoa,
dia 31 de março.

• No dia 25 de março, a
ciclista do bemMatinês
Ronchi, movimenta em

Massaranduba, uma
concorrida pedalada.

• A minha amigaMárcia
Alberton vai curtir o seu
aniversário, hoje, em
terras mexicanas.

• No domingo, a partir
das 11 h, no Pavilhão
da Fecarroz, em
Massaranduba, vai
rolar a 1 a Costela

Fogo de Chão.

• O meu abraço de
hoje cheio de energias
positivas vai para o boa
praçaArlindo, da
Bela Casa Pisos.

Aquele abraço!

• Com essa,fui!

U�apena
Dado preocupante
confidenciado terça, por
um profissional da saúde: é
altíssimo o índice de meninas

gestantes na idade de
10 a 12 anos, em Jaraguá.

I .!i'
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Alexandre Perger,
jornalista

Depois de uns dois anos sem saber o

que era sentir aquele frio na barriga,
eu voltei, pela primeira vez depois que
me formei.Voltar a estudar foi para uma
mim uma redenção, principalmente
assim, cursando a cadeira de um curso

de mestrado de universidade federal. É
ummundo completamente diferente
do qual eu estava acostumado. Pessoas
com currículos invejáveis. E eu, bom fui
com a cara, a coragem e meu diploma de

jornalista, no meio de uma selva repleta
de doutores, mestres e pós-doutores.

Confesso que me senti um pouco
inferior, no meio de pessoas com uma

bagagem acadêmica que eu não tenho
ainda. Mas voltar a estudar é bom, porque
você revive aquelas coisas que pensou que
fosse demorar para sentir de novo, como
o nervosismo antes do início da aula, o
sono no meio da aula e a vontade de ir
embora quando está quase no fim da'
aula. Quando bate o cansaço depois de
quatro horas ouvindo o professor falar

Crônica

De volta à sala de aula

"

namorada, pai, mãe e até para o cachorro
se ele não estiver se lambendo. Você éonta
como foi tudo e, claro, não é amesma coisa

porque nunca conseguiremos descre-
ver tudo exatamente como foi. Depois,
vem a fase que estou agora, esperando
pela próxima aula, pelo que a professora
irá falar, pelos debates, por tudo aquilo
que vivi durante quatro anos e esperava
ansiosamente voltar a viver. Mas acho

que isso mais gente sente quando volta a

estudar. Seja um universitário enferruja
do ou a dona de casa que parou de estudar
na quarta série e agora começa a conhecer
um novomundo.

Mas o melhor de tudo talvez seja ainda
não pagar praticamente nada por isso.
Estudar de graça, como nos tempos de es

cola pública ainda é um pouco estranho,
mas acostuma quando percebe que é algo
natural, que deveria ser de acesso amais
e mais pessoas. Não pagar nada pelo ensi
no superior é estranho para quem gastou
fortunas para se formar na faculdade.

na aula inaugural, é inevitável pensar: o
que estou fazendo aqui? Mas quando sai
da sala, com o programa da disciplina
nas mãos, a primeira coisa que quer
fazer é ver todos os textos, ler todos os

livros e se preparar para a discussão.
Claro que essa empolgação toda
diminui consideravelmente algumas
horas depois, quando pega a estrada de
volta para sua casa.

Quando chega em casa, é hora de ainda
manter a empolgação e contar para a

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - Globo

Carlos procura por Lexor, mas não consegue encontrá-lo. Melissa pede que
Verbena seja internada. Tereza teme ser despejada depois do falecimento de
sua patroa. Pedro pensa em uma forma de levar Carlos para o Rio de Janeiro.
Valéria implora que Carmem não a leve para o convento. Josué pede Valéria em
casamento. Carlos procura Miriam no aeroporto e Fernando tenta conter a raiva.
Melissa avisa que fará o que puder para impedir Carlos de se aproximar de sua

irmã, Clara acorda Verbena com a notícia da volta de seu filho, Carlos, Miriam e

Fernando embarcam em Belém. Gabriel se preocupa com sua paciente. Melissa
e Dimas tentam convencer Kléber a pedir uma liminar para manter Carlos afas
tado de Verbena, Valéria fala para Gracinha e Jacira que fugirá do convento para
procurar Carlos no Rio de Janeiro. Tereza, Deolinda e Antônio impedem Dimas e
Melissa de ver sua patroa. Verbena recebe Carlos na porta de casa.

AQUELE BEIJO - GLOBO f'
Claudia conta para Vicente que sua cirurgia foi um sucesso. Estela desce

do ônibus na estrada e se disfarça. Raul alerta Juliana que Estela está foragida.
Locanda fica preocupada com o exame de DNA e Raíssa estranha. Sebastião
confirma que foi envenenado por Estela e Raíssa conclui que ela fez isso para
roubar a senha do marido. Alberto vai a casa de Maruschka. Agenor organiza a

torcida de Belezinha e Brigitte fica enciumada. Camila se aborrece com Brites e

abandona o restaurante. Agenor pega o carro de Felizardo escondido. O concur

so de miss começa. Agenor tem problemas com o carro do pai. Sarita descobre
que Alberto passou o dia com Maruschka e briga com o marido. Joselito visita
Vicente e Iara aparece no hospital. Raul encontra Estela. Graciosa e Belezinha
ficam entre as finalistas do concurso. Vicente volta a sentir as pernas. Agenor se
emociona com a classificação de Belezinha.

FINA ESTAMPA - GLOBO
A emissora não forneceu o resumo do capítulo.

VIDAS EM JOGO - RECORD
Os convidados começam a chegar ao evento. Raimundo diz aos amigos

que se der algo errado, o ponto de encontro será na entrada do labirinto de espe
lhos. Lucas planeja capturar Carlos durante a festa. Severino, Divina e Jaqueline
chegam na festa. Regina se fantasia para ir ao evento. Ela leva uma arma. Com
a exceção de Carlos, que ainda não chegou, a turma do bolão se reúne no local e
todos comentam que receberam o mesmo convite ameaçador. Margarida recebe

.

uma ligação de Regina. Como não consegue ouvir muito bem por conta do baru

lho, ela acaba entrando no labirinto. Ela conversa com Regina ao telefone e fica

desesperada quando a empresária afirma que vai matar Marizete. Depois que
desliga o celular, Margarida percebe que está perdida no labirinto. Ela começa a

gritar por socorro e Valdisnei a escuta de longe. A milionária pede que ele avise
aos outros que Regina está chegando.

CORAÇÕES FERIDOS - SBT
Amanda vai embora da mansão com Glauco. Eduardo tenta conversar com

Amanda, mas ela o trata com indiferença. Dinho é enquadrado em uma blitz

policial. Vera briga com Aline e diz que não aguenta as mentiras dela. O policial
pede para Dinho fazer o teste de bafômetro, mas ele se recusa e é levado para
a delegacia. Sem saber o que aconteceu, Lucy tenta tranquilizar Vera, que está
em prantos e se sente culpada. Vitor está indignado com a maldade que existe
em Aline. Eduardo entra no quarto de Aline e diz que sente vontade de dar uma
surra nela. Lucy vai conversar com Olavo, que está meio absorto. Lucy pergunta
a Vera o que aconteceu no quarto de Aline. Em conversa com Olavo, Eduardo
afirma que Aline se passou por Amanda para fazer o aborto. Eduardo conta que
o médico que fez o aborto se chama Dr. Nicholas e também que ela apresentou
a ele um ultrassom em que mostrava o feto como anencéfalo.
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Estudar de graça, como nos

tempos de escola pública
ainda é um pouco estranho,

mas acostuma quando
percebe que é algo natural,
que deveria ser de acesso a

mais e mais pessoas.

Clique animal

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes Iaraguá do Sul

Branca e Laika, vítimas de maus tratos, foram abandonadas j1Ultas e

precisam de alguém que as acolha. São dóceis, excelente companhia
e estão castradas e desverminadas. Quem quiser adotar essas duas
brincalhonas deve ligar para 3371-2340 ou 3275-1887 com Camila

Santiago (dupla Guilherme)
ReeseWitherspoon (atriz)
Vladimir Brichta (ator)Aniversariantes
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Lançamentos

CD:
CDLaura

Pausini - Inédito
(Italiano)

Após uma pausa de dois anos
na carreira, Laura Pausini,
artista que já vendeumais
de 70milhões de cópias em
todo omundo, está de volta
com o álbum chamado,
"Inédito" Este CD traz 14

novas faixas, resultantes
de dois anos e trabalho de
Laura, que foi ganhadora de
quatro prêmiosGrammye
certamente a artista italiana
mais reconhecida em todo
o mundo.O primeiro single
do álbum, "Benvenuto', fala
sobre pessoas autênticas e
livres para serem elasmesmas,
o que dizmuito sobre o atual
momento da cantora, já a
música UNo primeiro Olhar",
gravada em português, é um
presente aos fãs brasileiros,
que terão um álbum exclusivo.

LIVROS:
Como Treinar
o Seu Dragão

Volume 8

Banguela era um Dragão
Comum sem nada de especial
que pertencia ao verdadeira
mente extraordinário viking
Soluço Spantosicus Strondus
III. Mas nem sempre foi
assim? Houve um tempo em
que Soluço achava difícil ser
um herói, e Banguela achava
aindamais difícil ser o dragão
de um herói. Em Como
treinar o seu viking, Banguela
conta uma história da época
em que Soluço era apenas um
menino. Narrado pelo dragão,
esse volume complementa a

série dememórias de Soluço,
cujos personagens encantam
crianças de todas as idades.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br QUINTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2012 115 1 VARIEDADES

Tirinhas

A seLVA LTDA. GUSTAVO SANCHeZ

Cinema
JARAGUÁ DO SUL - SHOPPING BREITHAUPT
• Arco-íris 1
• Tão Forte e Tão Perto - Leg. - 14h, 16h30, 19h,
21h30
• Arco-íris 2
• Motoqueiro Fantasma 2 - Leg. - 14h, 15h50,
17h40,19h30,21h20
• Arco-íris 3
• John Carter - Leg. - 16h30, 19h, 21-h30

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Guerra é Guerra - Leg.:14h, 16h, 18h, 20h, 22h
• GNC2
• Protegendo o Inimigq - Leg.: 13h40 16h15 18h50
21h20

• Anderson Silva: Como Água - Leg.: 15h45,
17h30,21h10

• A Saga Molusco - Anoitecer - Deb.: 13h50 19h20
• GNC4
• Poder Sem Limites - Leg.:14:15, 19h
• O Pacto - Leg.:16h30, 21 hOO
• GNC5
• Drive - Leg.:16h45
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança -

Leg.: 14h30, 19h15
•W. e. o Romance do Século - pré-estreia - Leg.: 21 h30
• GNC6
• Anjos da Noite: o Despertar (3D) - Leg.:
21h50

- Dub.: 13h20, 15h30,

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• Guerra é Guerra - Dub.: 14h,16h, 18h, 20h, 22h
• GNC2
• A Invenção de Hugo Cabret - Dub.: 13h20, 21 h30
• Anjos da Noite: o Despertar (3D) - Dub.: 15h45,
17h40,19h35
• GNC3
• John Carter: Entre Dois Mundos - Leg.: 13h45,
16h20,19h,21h45

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• John Carter: Entre Dois Mundos (3D) - Leg.:
16h15, 19h, 21h50

• John Carter: Entre Dois Mundos (3D) - Dub.: 13h30
• GNC2
• Guerra é Guerra - Leg.: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h
• GNC3
• Protegendo o Inimigo - Leg.: 14h15, 16h45,
19h10,21h40
• GNC4
• Anderson Silva: Como Água - Documentário -

Leg.: 13h40, 17h40, 19h30
• O Pacto - Leg.: 15h30, 21 h

• GNC5
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança -

Leg.: 15h45 19h45
• A Saga Molusco - Anoitecer - Dub.: 13h50,
17h50,22h10
• GNC Sala Vi,p
• A Dama de Ferro - Leg.: 16h30 19h20 21 h30
• Poder Sem Limites - Leg.: 14h30

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinepolis 1
• John Carter - Dub. (3D) - 12 anos: 13h, 15h55,
18h 40,21 h30
• Cinepolis 2
• Anderson Silva: Como Água - Leg. - 12 anos:

14h, 16h, 17h55, 19h45,21h40
• Cinepolis 3
• Guerra é Guerra - Dub. - 12 anos: 13h10, 15h25,
17h45,20h,22h20
• Cinepolis 4
• Protegendo o Inimigo - Leg. - 14 anos: 14h20,
16h50,19h25,22hOO
• Cinepolis 5
• Cada um tem a Gêmea que Merece - Dub. -

10 anos: 14h:10, 16h40, 18h50, 21h
• Cinepolis 6
• O Pacto - Leg. 14 anos - 13h20, 18h15
• Dama de Ferro - Leg. - 12 anos: 15h45,
20h45

Cinepolis 7
• Pequenos Espiões 4 - (3D) Dub. - Livre - 13h30,
15h30, 17h35, 19h50

• Anjos da Noite - Dub. (30)-16 anos: 22h10

Em Pequenos Espiões 4, os irmãos Rebecca e

Cecil descobrem que a sua madrastaMarissa
(IessicaAlba), é na verdade, uma agente super
secreta! Que está em uma missão para derrotar
"Time Keeper". Diante de uma missão tão

incrível como esta, estes dois irmãos contarão
com as armas mais fantásticas do mundo!
fatos supersônicos, luvas mega poderosas e
até um cão-robô!B você não fica de fora desta
aventura!A sua missão aqui é acomode-se na
poltrona e embarque nestafantástica viagem.

Kristen Stewart nega,
rivalidade com atriz

Assim como Kristen Stewart, alçada à fama
instantânea ao estrelar "Crepúsculo", a atriz
Jennifer Lawrence (foto), de "JogosVorazes",

também tem experimentado as consequências
de protagonizar pelaprimeira vez uma grande
produção. Alguns sites ainericanos a apontam

como a substituta de Kristen que, por sua vez, es
taria enciumada.Aatriz de "Crepúsculo" respon
deu dizendo: "Bem-vinda ao nossomundo, onde
tudo o que se diz é transformado emmentira."

ChicoAnysio volta a
respirar por aparelhos
o humorista Chico Anysio voltou a res

pirar integralmente com a ajuda de apare
lhos, de acordo com informações de bole
timmédico doHospitalSamaritano, no Rio,
onde o humorista está internado desde 22
de dezembro. O comediante teve agravadas
suas funções respiratória e renal. Seu esta
do é grave e inspira cuidados. O humorista

permanece em tratamento no CTI do hos

pital e não há previsão de alta.

Xuxa aparece
só de toalha

Xuxa será vista de uma maneira bem
'diferente no episódio desta quinta-feira de
'� Brasileiras". Napele daprotagonistaRita
em liA Fofoqueira de Porto Alegre", a apre
sentadora aparecerá em cena apenas de
toalha e, em outromomento, trocará beijos
com Rodrigo Lombardi. Na história, Rita é
uma socialite fofoqueira que descobre que
omarido está prestes a abandoná-la.

Horóscopo
ÁRIES
Este será um dia para ousar e apostar mais em seus

ideais. No trabalho, as conquistas irão comprovar sua
capacidade de superação. Projeto iniciado hoje tem
tudo para ser bem-sucedidos. Caso já tenha um amor,
curta uma nova fase da união. Cor: marrom.

TOURO
Em família, suas iniciativas vão entusiasmar, levando
seus parentes a correrem atrás dos próprios objetivos.
Você também demonstrará pique no trabalho,
contagiando os colegas. Na paixão, restabeleça um

_, clima descontraído com o par. Cor: Vinho.

II GÊMEOS
Trabalhos desenvolvidos em equipe contam com

boas vibrações, mas cuidado para não se envolver em
confusões. Entre amigos, os laços de carinho tendem'
a se fortalecer cada vez mais. Faça algo diferente com
eles! No romance, altos e baixos. Cor: preto.

CÂNCER
Suas esperanças vão se renovar e é possível que
receba um aumento de salário, promoção ou até
mesmo proposta de emprego. No romance, a previsão
é de felicidade total com o seu par. Se estiver só,
poderá começar um relacionamento. Coi; vermelho.

LEÃo
Terá bastante entusiasmo e alegria para dar conta das
atividades e também para inovar alguns processos.
Aprenda coisas novas que possam aprimorar seu
desempenho profissional. Na paixão, seja paciente na
convivência com sua cara-metade. Cor: branco.

VIRGEM
Use toda sua energia em seu trabalho e na prática de
esportes. Apenas evite entrar em atrito com as pessoas
que estão ao seu redor: No amor, compartilhe seu vigor
com o par. A intimidade promete ser muito intensa:

, curta os momentos a dois! Cor: laranja.! .. I I •

Ator de Harry Potter
. . �

vai para pnsao
o ator IamíeWaylett, que interpretou

o valentão, Vincent Crabbe, nos seis fil
mes de Harry Potter, foi preso e cumprirá
pena de dois anos.Waylett foi capturado
por câmeras de segurança fazendo par
te de uma quadrilha de saqueadores e

foi considerado culpado por desordem.

Waylett já tinha uma condenação por
posse de maconha e uma outra pena de
12 meses pormanusear bens roubados.

Paula Fernandes
planta horta em casa

De folga, Paula Fernandes aproveitou a

tarde de terça para cuidar da horta de sua

casa.A sertaneja fez questão de contarpara
seus seguidores no Twitter quais verduras
estava plantando. Paula teráque curtirbas
tante os seus dias de folga, já que na sexta
feira volta à sua rotina de shows. Dia 28, a
cantora fará uma participação especial na
gravação do DVD da duplaVictor e Léo.

"Vocêpodemedirum lúlerpelo tamanlw
dosdesafiosqzreeleassume" JohnMoxwell

..n. UBRA
- Você terá bastante disposição física para realizar

projetos diferentes no seu trabalho. Em parceria,
renderá ainda mais. Porém, evite entrar em confronto
com os colegas. Atmosfera quente na intimidade, com

,

os desejos à flor da pele. Cor: verde.

m ESCORPIÃO
II ... Renove as suas atividades no trabalho, assumindo

novas frentes. Teste soluções diferentes e poderá
colher bons frutos. Será um dia ideal para resolver

problemas familiares. A paixão promete incendiar a
convívência com seu par. Cor: vennelho.

.. /\ SAGITÁRIO
)(.

-

Hoje, você estará com uma grande disposição para
trabalhar e mudar o que for preciso em sua vida

Aproveite para praticar um esporte ou se movimentar o
corpo. Busque prazer e satisfação em tudo o que faz. A

dois, preserve a sua liberdade. Cor: verde.

V\_ CAPRICÓRNIO
.

.]J Terá uma capacidade invejável de enfrentar desafios
profissionais. Também conseguirá dar um basta
nas discussões domésticas. No romance, lute para
seus desejos serem atendidos. Se estíver na fase da

paquera, declare o que sente, sem medo. Cor: vinho.

,
""""""'" AQUÁRIO
� Sua energia estará em evidência, por isso, controle

melhor suas atitudes. Se for rude, poderá causar
mágoas e precisará se desculpar depois.,Abra o seu
coração para sua cara-metade. Isso dará um ribno
mais empolgante à sua união. Cor: preto.

'-

PEIXES
É possível que apareça um novo trabalho ou que mude
de cargo.Você deverá tomar iniciativas significatívas
em relação à sua grana Dia ideal para colocar a

imaginação em ação! Paixão com muita energia Na

paquera, a sedução deverá reinar. Cor: branco.
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�ºpç�s�gui!
E só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. fii1

No dia 24 de março,
a pequena Laura

\Fabian Romão

completa 4 anos.
Amamãe Vivian

\e o papai Fabio
sentem-se donos \da maior felicidade
do mW1do, vendo

I
I

a princesinha \

completar mais
I
I

um ano de vida I
I

Mamãe \
Jamili e
o papai

Cristiano

desejam
felicidades

para a
fofinha

Flávia que,
no dia 16,
completou
2 aninhos

" Dia 19, Thifany
Vitória Pawlak,
completou uma
semana de vida.
Os avós Silvio e

Marilda, os titios
Luana e Leandro,
a mamãe Daiane
e o papai Silvio
estão super

,. felizes com a

chegada da
pequena

Daniele comemora 16

anos hoje e as colegas
de trabalho cio CMEI
Sidnei Alexandre Berns

desejam muito

sucesso e felicidades

Alessandrà e Paulo

comemoram um ano de
namoro amanhã, dia 23.

"Que este seja o

primeiro de muitos
anos de amor e gTaIldes
realizações", é o que
deseja a namorada

A Microsoft anunciou na segunda-feira
que irá ceder uma tecnologia chamada

PhotoDNA, que combate a pornografia in
fantil na web, para uso policial nos Estados
Unidos. A gigante de tecnologia espera que
o software ajude a polícia a fazer investiga
ções mais eficientes.

O PhotoDNA foi desenvolvido pelaMicro
soft Research e pela Universidade de Dart

mouth e já foi cedido à ONG americana Cen
tro Nacional para Crianças Desaparecidas
e Exploradas (National Center for Missing &

Exploited Children - NCMEC). O Facebook
também usa o programa para analisar as

imagens que usuários colocam na rede social
e filtrar fotografias obscenas. O PhotoDNA

6 anos de Twitter
O Twitter, serviço para o compartilhamento
de mensagens com até 140 caracteres,

completou seis anos de operação nesta
quarta - feira. O serviço que tem 500 milhões
de usuários cadastrados foi lançado pelos
cofundadores JackDorsey, Biz Stone e Evan

Willians. De acordo com estimativas da

empresa de pesquisas eMarketer, a receita
do Twitter em 2011 foi de 140 milhões de
dólares. Pouco se comparado ao 1 bilhão de
dólares faturado pelo Facebook.

Tecnologia
no combate à

pornografia
infantil

também será implementado em serviços da
Microsoft como o Hotmail e o Skydrive.

O programa cria uma espécie de assina
tura para cada imagem e a compara com

a contida em fotos previamente indicadas
como impróprias. Para gerar essa identida
de, o programa converte 'a imagem em pre
to e branco e analisa as diferenças de brilho
e contraste.

De acordo com a Microsoft, as imagens
recolhidas pelo sistema revelam cenas cada
vez mais violentas, com vítimas cada vez

mais novas. Dez por cento das imagens re
colhidas pelo NCMEC são de crianças tão

jovens que não conseguem denunciar o

abuso a um adulto.

Brasil t�m 1,3 celular

por habitante
o Brasil alcançou, em fevereiro, amarca de
247,2 milhões de linhasmóveis ativas, de
acordo com dados divulgados na segunda
feira pelaAnateI. Só em fevereiro, foram
habilitadas 2,43 milhões de conexões, uma
alta de 0,99% em relação ao mesmo período
de 2011. AVivo detém 29,85% do mercado
de linhas móveis, seguida pelaTIM, com
26,62%. AClaro está em terceiro lugar,
com uma fatia de 24,66%; aOi tem 18,56%
de participação. Entre os estados, a Bahia
lidera o ranking de teledensidade - relação
entre linhas habilitadas por número de
habitantes -, com 192,81 conexões a cada
100 habitantes. O Distrito Federal fica em

segundo lugar, com um índice de 183,06.

Concurso de cinema na internet
Se você estuda ou já pensou em seguir
carreira em cinema, pode unir o útil ao
agradável e faturar cinco mil dólares
para equipar seu futuro estúdio. É que
o Mozilla está promovendo o concurso

"Firefox Flicks", que vai reunir Vídeos
de 30 segundos sob o tema "manter a
internet na mão de seus usuários" em
diversas categorias, e em seguida vai
disponibilizá-los para o mundo todo ver

e depois ser avaliado pelos jurados (entre eles, o atar Edward Norton!).
As inscrições vão até às 23h59 do di,a 1 de maio, no próprio site da Mozilla.

..
'
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As coisas simples daVida!

Ponto de Vista
Cristiano MabfudWatzko, escritor

No último domingo que passou,
posso dizer que tive um dia

diferente, um dia em que pude per
ceber que as coisas simples da vida
são as que realmente valem a pena.
Acabei indo passear nas praias de
Barra do Sul e Enseada junto com

aminha namorada, os pais dela e o

irmão dela. Enquanto caminháva
mos na praia, olhando para o mar

e para as crianças brincando na

areia, lembrei de quando eu tinha
meus 8 anos e meu pai fazia "caste
los de areia" paramim emeus ami

gos na praia de Barra Velha. Tam
bém me lembrei de como minha
mãe e a Tia Beth ficavam preocu
padas quando eu, meus primos e

colegas entrávamos no mar para
brincar. Parece que as vejo dizen
do: "Não vão muito longe, fiquem
no raso". Foram as lembranças e

também os momentos brincando

na água do mar que me fizeram
constatar que na vida o que real
mente importa é valorizar peque
nos gestos de amor e carinho.

Certa vez, li uma história que
nós mostra o quão importante é

praticarmos gestos de amor e cari-

>

Tele as

nho. Eis a fábula:

Floquinhos de Algodão:
Ainda nos primórdios da civili

zação, onde não existia o dinheiro,
as pessoas faziam suas negociações
através da troca. O item mais valio
so para os homens era a amizade.

O carinho era simbolizado por um

floquinho de algodão. Por isso, era
comum as pessoas trocarem entre

si os floquinhos, demonstrando

seu carinho e amor pelo próximo.
As pessoas davam seus floquinhos,
sem querer nada em troca, pois ti
nham certeza que receberiam ou

tros em outromomento.

Porém, um belo dia, uma bruxa
malvada que queria ver a discórdia
e a briga entre os homens, conven
ceu a pequena Sofia a não partilhar
mais seus floquinhos. Assim, Sofia
seria a pessoa mais rica e teria o

que quisesse. A pequena menina,
que tinha a pureza das crianças
,acreditou e começou a guardar os
floquinhos em sua casa, e em pou
co tempo, ela estava repleta dos

mesmos, e era até difícil de andar

pela sua habitação. E aos poucos,
a ganância, a desconfiança, os rou-

bos e a discórdia começaram a ser

freqüente entre as pessoas ..
Sofia começou a sentir-se triste

e sozinha, e resolveu ir procurar a

bruxa malvada e perguntar o que
estava acontecendo. Sua procu
ra foi em vão. Então, tomou uma

decisão. Colocou todos seus flo

quinhos em cima de uma carroça
e caminhou pelas ruas da cidade
distribuindo de forma aleatória seu
carinho. Para cada pessoa que en

tregava um floquinho, dizia: "Obri
gado por recebermeu carinho".

E foi assim que as pessoas
voltaram a partilhar e distribuir

os floquinhos de algodão., Sofia,
então, descobriu que carinho e

amor são gratuitos. Que tal você

parar alguns minutos.durante o

dia e perguntar para si mesmo:

"Estou partilhando e distribuindo

floquinhos de algodão?" A resposta
só você pode dar para simesmo.

Caros leitores, partilhem e

distribuam carinho e amor, pois
como já escrevi várias vezes neste

espaço, faz bem para o coração de

quem dá e também para o cora

ção de quem recebe.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL- SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

TabeI onato Griesba.dl
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas daCGJlSC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legaI. FICAM INI1MADOSDOPRarFSfO:

Apontamento: 204608/2012 Sacado: CRISTIANO JOELNUNES DA SILVA Endereço: RUACONRADO ERDMANN 14 - Ja

raguá do Sul-SC - CEP: 89254-105 Credor: BANlF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL)SA Portador: - Es

pécie: CBI- N° Titulo: 505763818 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.373,17 Data para pagamento: 22 de março de

2012ValorR$218,40Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.116,49 - Juros: R$195,30 Emolumentos: R$11,60 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 204638/2012 Sacado: JESSICA FRANCYNI MELLOVEGINI Endereço: BR 280 KM 75 - Jaraguá do Sul-SC
CEP: 89265-830 Credor: BOMBAS DIESELPARANA IlDA-ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: l2lC - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 795,41 Data para pagamento: 22 demarço de 2012ValorR$23,82Descrição dos valores: Valor do títu
lo:R$ 721,50 - Juros: R$ 0,72Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20.-Diligência: R$ 35,89

Apontamento: 204610/2012 Sacado: uon COM. DE TINIAS E FERRAGENSJ1DA Endereço: RUA HEINRlCHAUGUsr

LESSMANN, 127 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: GUBER E BREHMER COMMAQUINAS PARAMADEIRAS

FERRA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 351- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.480,12Data para pagamento: 22
de março de 2012ValorR$29,93Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.416,60 - Juros: R$ 6,83 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

.

Apontamento: 204625/2012 Sacado: uos COM. DE TINIAS E FERRAMENTAS IlDA Endereço: RUA HENRIQUE AU

GUST LESSMANN 127 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-600 Credor: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MUITIPLO Por

tador: JOSE APARECIDO GARCIA DUARTE ME Espécie: DMI - W Titulo: 079/04 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
950,97Datapara pagamento: 22 demarço de2012ValorR$24,88Descrição dos valores: Valor do título: R$ 892,50

- Juros: R$
1,78 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$19,39

Apontamento: 204220/2012 Sacado: MARCIO CHRISCHANSKY Endereço: ANGELO FLORlANl 366 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89265-746 Credor: lNFRASUL - 1NFRAES1RUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - W Titulo:

0192934006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 337,61Data parapagamento: 22 de março de2012ValorR$24,72Descri

ção dos valores: Valor do título: R$ 270,74 - Juros: R$ 1,62 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 204602/2012 Sacado: ROSILENE urz Endereço: RUA JORGEVERBlENEN LOTE 10 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89254-372 Credor: lNFRASUL - 1NFRAES1RUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
0171483018 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 243,36Data para pagamento: 22 demarço de 2012ValorR$24,22Descri

ção dos valores: Valor do título: R$187,92 - Juros: R$ 1,12 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 204609/2012 Sacado: SOLANGE FONIANADAROSA Endereço: ESTRADARIBElRAO GRANDE DO NOR
TE CP 2715 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVES
TIMENTO Portador: - Espécie: CBI - W TItulo: 131019052 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.254,33 Data para
pagamento: 22 demarço de 2012Valor R$130,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.056,32

- Juros: R$106,92 Emo
lumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 35,60 - Díligêncía.Rs 41,39

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foipublicado no jornal "Correio do Povo", na data de 22/03/2012. Jaraguá
do Sul (sq, 22 demarço de2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 7

facebook.com/ocorreiodopov

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede socíal!
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WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.
GRUPOWEG

Companhia Fechada
CNPJ sob n= 07.175.725/0001-60

Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 - 1° andar - CEP 89256-

900 - Bairro Vila Lalau - Iaraguá do Sul- Santa Catarina- IRE 42300030007

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA, HORA, LOCAL: 28/12/2011, às 8:00 horas, sede social da Companhia na Av. Pre

feito Waldemar Grubba, nO 3.300, 1 ° andar, Jaraguá do Sul, Santa Catarina.PRESENTES:
100% dos acionistas com direito a voto, conforme assinaturas constantes no Livro de Pre

sença de Acionistas. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: Presidente: Décio da Silva; Secre
tário: Dimas Tarcísio Vanin. PUBLICAÇÕES: Dispensada a publicação do Edital de

Convocação, face a presença de todos os acíonístasIartígo 124, § 4° da Lei n° 6.404/76),
e da unanimidade das deliberações tomadas.ORDEM DO DIA: Foi lido pelo Secretário

a Ordem do Dia. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 01.Aprovar a

lavratura da presente ata em forma de sumário, na forma do § lodo art. 130 da Lei n°

6.404/76. 02.Aprovado "in toturn" do Protocolo, Justificação e Motivos para a cisão parcial
desta sociedade com a consequente incorporação da parte cindida na WEG Drives &

Controls - Automação Ltda, firmado aos 15/12/2011, pelas Diretorias das duas Com

panhias envolvidas, o qual encontra-se arquivado na sede da Companhia. 03. Ratificada
e aprovada a nomeação dos peritos avaliados, a saber: MARCOS HOEPERS, MARCOS
WULF e HERMANN KAESTTNER, escolhidos pelas Diretorias das duas sociedade en

volvidas, para elaboração do Laudo de Avaliação dos bens, direitos e obrigações desta
sociedade a serem cindidos, os quais estão nomeados e qualificados no Protocolo retro

transcrito e aprovado. 04. Aprovado o Laudo de Avaliação firmado em 20/12//2011 pelos
peritos avaliadores indicados no item anterior, o qual encontra-se arquivado na sede da

Companhia. 05.Aprovada a cisão parcial dos bens, direitos e obrigações desta companhia,
para fins de subsequente incorporação no patrimônio da WEG Drives & Controls - Au-'
tomação Ltda, tudo conforme Protocolo, Justificação e Motivos de Cisão Parcial e

Laudo de Avaliação retro aprovados. A cisão ocorrerá no dia 01/01/2012, sendo que as

variações patrimoniais desta sociedade ocorridas no mês de dezembro de 2011 serão

reconhecidas nos registros contábeis da WEG Drives & Controls - Automação Ltda

para todos os efeitos contábeis, legais e fiscais. 06.Em função da cisão parcial desta
companhia e subsequente incorporação pela WEG Drives & Controls - Automação
Ltda, foi aprovada a redução do Patrimônio Líquido, a partir de 01/01/2012, em R$
251.432.058,59 (Duzentos e cinquenta e um milhões, quatrocentos e trinta e dois

mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), sendo (a) R$ 122.034.942,17
do Capital Social; (b) R$ 54.244.541,46 de Reservas de Lucros; (c) R$ 41.823.998,59
de Ajustes de Avaliação Patrimonial e (d) R$ 33.328.576,37 de Lucros Acumulados.

07.Consequentemente, o capital social ficará reduzido de R$ 1.268.780.238,06 (um
bilhão, duzentos e sessenta e oito milhões, setecentos e oitenta mil, duzentos e trinta

e oito reais e seis centavos), para R$ 1.146.745.295,89 (um bilhão, cento e quarenta
e seis milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais

e oitenta e nove centavos), passando o art. 5° do Estatuto Social a viger, a partir de
01/01/2012, com a seguinte redação, permanecendo inalterados seus parágrafos: ''Art.
5° - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 1.146.745.295,89

(um bilhão, cento e quarenta e seis milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, duzen
tos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), dividido em 1.058.195.089 (um
bilhão, cinquenta e oito milhões, cento e noventa e cinco .mil, oitenta e nove) ações
ordinárias, todas sem valor nominal:' 08. Aprovada a cisão parcial desta companhia
tudo conforme Protocolo, Justificação e Motivos e Laudo de Avaliação retro aprova
dos. 09.Aprovado que os Diretores desta companhia e da WEG Drives & Controls
- Automação Ltda, tomem todas as providências necessárias à efetivação de que trata

o Protocolo, Justificação e Motivos de Cisão Parcial e Laudo de Avaliação antes cita

dos e demais deliberações tomadas nesta assembleia geral extraordinária. 10.Não há

'acionistas dissidentes, face a aprovação unânime das deliberações tomadas pela totali
dade dos acionistas. 11.Deliberaram publicar a presente ata através de Certidão, sob a

forma de extrato; com omissão das assinaturas dos Acionistas, na forma do § 2° do art.
130 da Lei n° 6.404/76. Nadamais havendo a ser tratado, o senhor Presidente ofereceu
a palavra a quem quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, suspendeu os tra

balhos pelo tempo necessário a lavratura desta ata, que é por todos assinada. Jaraguá
do Sul(SC), 28 de dezembro de 2011. Assinaturas. Dé,cio da' Silva. Presidente. Dimas

Tarcisio Vanin. Secretário. Acionistas: WEG S/A. arry Schmelzer Júnior. Diretor
Presidente Executivo. Wilson José Watzko. Diretor. WEG Participações 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 Admin

istração. Martin Werninghaus. Membro. Certificamos que a presente é cópia fiel da
ata lavrada no Livro de Atas de Assembléias Gerais n= 02, às folhas 17 à 21, registrado
na JUCESC sob n- 10/002903-5 em 12/01/2010. DÉCIO DA SILVADIMAS TARCI

SIO VANIN Presidente Secretário . J�TA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA

CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM 16/012012, SOB N° 20120060108, PROTO
COLO 12/006010-8 DE 02/0112012, EMPRESAWEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A.
BLASCO BORGES BARCELLOS - SECRETÁRIA GERAL

WEGS.A.

GRUPOWEG
COMPANHIA ABERTA

CNPJ sob nv 84.429.695/0001-11
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 - Jaraguá do Sul- Estado de Santa Catarina

NIRE 423 000 1220 3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 637

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2.011, reuniram-se na sua sede social,

por convocação do Presidente, Sr= Décio da Silva, os membros do Conselho de Ad

ministração, que deliberaram na forma da letra j, do artigo 22, do Estatuto Social,
ratificar a autorização prestada para esta companhia prestar aval, fiança e outras

garantias, a favor de sua controladaWEG Equipamentos Elétricos S.A., referente fi
nanciamento firmado em 18 de novembro de 2011, junto a Agentes Financeiros au

torizados, na linha BNDES Revitaliza, de acordo com a Circular n- 40/2011-BNDES

Revitaliza, de 19 de outubro de 2011, com as seguintes características: Valor do

Financiamento : US$ 14.199.704,64- Banco:Banco Bradesco - Contrato: 20112682

datado de 27/10/2011 - Custo Financeiro: 9,00% a.a. (fixo) - Prazo Total Finan

ciamento :18 meses. Nada mais havendo, após agradecer a presença de todos, o
Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul(SC),22 de novembro de

2011. A presente ata, está lavrada à página 85 no Livro de atas do Conselho de

Administração n° 14, registrado na JUCESC sob n> 11/051757-1 de 17.02.201l.

Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de Administração. Nildemar Sec

ches. Vice-Presidente do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz.
Martin Werninghaus. Douglas Conrado Stange. Moacyr Rogério Senso Wilson

Pinto Ferreira Junior. Membros. DÉCIO DA SILVA- Presidente do Conselho de

Administração. JUNTACOMERCIALDO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTI

FICO O REGISTRO EM 12/12/2011 SOB N° 20113521049, PROTOCOLO 111352104-9 DE

02/12/2011, EMPRESA WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A. BLASCO BORGES

BARCELLOS - SECRETÁRIO GERAL --

I
�

RF REFLORESTADORA s/A

Companhia Fechada

CNPJ n= 79.670.50110001-35

Rodovia BR 101, Km 73, s/no - CEP 89245-000 - Bairro Rainha - Araquari - Santa

Catarina - NIRE 42300025518

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA _

DATA, HORA, LOCAL: 12/09/2011, às 8:00 horas, sede social da Companhia na Rodovia
BR 101, Km 73, s/n°, Bairro Rainha, CEP 89245-000, cidade de Araquari, Santa Catarina.
PRESENTES: 100% dos acionistas com direito a voto, conforme assinaturas constantes

no Livro de Presença de Acionistas. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: Presidente: Miriarn

Voígt Schwartz; Secretário: Dimas Tarcísio Vanin. PUBLICAÇÕES: Dispensada a publi
cação do Edital de Convocação, face a presença de todos os acionistas (artigo 124, § 4° da
Lei n= 6.404/76), e da unanimidade das deliberações tomadas. ORDEM DO DIA: Foi lido

pelo Secretário a Ordem do Dia. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

O1.Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, na forma do § 1 ° do art. 130

da Lei n= 6.404/76.02.Aprovado "in totum" do Protocolo e Justificação de Motivos para
a cisão parcial desta sociedade com a consequente incorporação da parte cindida na RF

Reflorestadora Ltda, firmado aos 05/09/2011, pelas Diretorias das duas Companhias en
volvidas, o qual encontra-se arquivado na sede da Companhia.03.Ratificada e aprovada a

nomeação dos peritos avaliados, a saber: MARCOS HOEPERS, MARCOS WULF e HER

MANN KAESTTNER, escolhidos pelas Diretorias das duas sociedade envolvidas, para
elaboração do Laudo de Avaliação dos bens, direitos e obrigações desta sociedade a serem

cindidos, os quais estão nomeados e qualificados no Protocolo retro transcrito e aprovado.
04.Aprovado o Laudo de Avaliação firmado em 09/09/2011 pelos peritos avaliadores indi
cados no item anterior, o qual encontra-se arquivado na sede da Companhia.05.Aprovada
a cisão parcial dos bens, direitos e obrigações desta companhia, para fins de subsequente
íncorporação no patrimônio da RF Reflorestadora Ltda, tudo conforme Protocolo e Justi
ficação de Motivos de Cisão Parcial e Laudo de Avaliação retro aprovados. A cisão ocor

rerá no dia 01/10/2011, sendo que as variações patrimoniais desta sociedade ocorridas no
mês de setembro de 2011 serão reconhecidas nos registros contábeis da RF Refloresta

dora Ltda para todos os efeitos contábeis, legais e fiscais.06.Em função da cisão parcial
desta companhia e subsequente incorporação pela RF Reflorestadora Ltda, foi aprovada a

redução do Patrimônio Líquido, a partir de 01/10/2011, em R$ 234.655.247,04 (duzentos e

trinta e quatro milhões, seiscentos e cinqüenta e cincomil, duzentos e quarenta e sete reais

e quatro centavos), sendo (a) R$ 54.994.144,12 do Capital Social; (b) R$ 53.849.354,14
de Reservas de Lucros; e (c) R$ 122.696.952,04 de Ajustes de Avaliação Patrimonial e

(d) R$ 3.114.796,74 de Lucros Acumulados.07.Consequentemente, õ capital social ficará
reduzido de R$ 56.358.775,60 (cinquenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e oito mil,
setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), para R$ 1.364.631,48 (um milhão,
trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e oito centa

vos), passando o art. 5° do Estatuto Social a viger, a partir de 01/10/2011, com a seguinte
redação, permanecendo inalterados seus parágrafos:'l\rt. 5° - O Capital Social totalmente
subscrito e integralizado é de R$ l.364.631,48 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro
mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), dividido em 172.770.853

(cento e setenta e dois milhões, setecentos e setenta mil, oitocentos e cinquenta e três)
ações ordinárias, todas sem valor nominal:' 08.Aprovada a cisão parcial desta companhia
tudo conforme Protocolo e Justificação de Motivos e Laudo de Avaliação retro aprovados.
09.Aprovado que os Diretores desta companhia e da RF Reflorestadora Ltda, tomem todas

as providências necessárias à efetivação de que trata o Protocolo e Justificação de Motivos

de Cisão Parcial e Laudo de Avaliação antes citados e demais deliberações tomadas nesta
assembleia geral extraordinária. 10.Não há acionistas dissidentes, face a aprovação unân

ime das deliberações tomadas pela totalidade dos acionistas.11.Deliberaram publicar a

presente ata através de Certidão, sob a forma de extrato, com omissão das assinaturas

dos Acionistas, na forma do § 2° do art. 130 da Lei n= 6.404/76.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. Araquari(SC), 12 de setembro de 2011. Assinatu

ras. Miriam Voigt Schwartz. Presidente. Dimas Tarcisio Vanin. Secretário. Acionistas:
WEG S/A. Sérgio Luiz Silva Schwartz. Diretor Vice-Presidente. Wilson José Watzko,

Diretor. WEG Equipamentos Elétricos S/A. Sérgio Luiz Silva Schwartz. Diretor Vice

Presidente. Wilson José Watzko. Diretor. Certificamos que a presente é cópia fiel da
ata lavrada no Livro de Atas de Assembléias Gerais n= 02, nas folhas 19 a 24, registra
do na JUCESC sob n= 09/171129-0 em 04.06.2009. MiriarnVoigtSchwartz-DirnasTarcísio
Vanin Presidente -Secretário , JUND\,COMEROALIX>ESD\.DODESANTACAD\RINA CERIlfICO
ORFGISIROEM23/11/2011 SOBN° 20113021810,PROIDCOW 11/302181-0DE 29/09/2011,EMPRESA
WEG .EC.:1UIPAMENlDSEIÉIRICOS S/ABlASCOBORGESBARCElLOS- SECRETÁRIOGERAL

WEGS.A.
GRUPOWEG

COMPANHIA ABERTA

CNPJ sob n= 84.429.695/0001-11

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300- [araguá do Sul - Estado de Santa Catarina

NlRE 423 000 1220 3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N°640

Aos vinte dias do mês de janeiro de 2012, reuniram-se na sua sede social, por convo

cação do Presidente, Sro Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração,
tendo em vista a letra "e" do artigo 22 do Estatuto Social da empresa, deliberaram: 1.EI

eger o SrO Luís GUSTAVO LOPES IENSEN, para o cargo de DIRETOR, com efeitos a

partir de 01 de janeiro de 2012. 2.Eleger o Sr= WANDAIR JOSÉ GARCIA, para o cargo
de DIRETOR, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2012. Os Diretores ora eleitos,
assumem seus cargos mediante assinatura do "Termo de Posse" no Livro de Atas do

Conselho de Administração, e cumprirão seus mandatos conforme os demais membros

da Diretoria até 22/01/2014, e declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos
de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de conde

nação criminal, em quaisquer dos crimes previstos no parágrafo lodo artigo 1.011 da

Lei n= 10.406/2002, cuja declaração fica arquivada na sede da Companhia. 3.Reeleger os
demais membros da Diretoria, com mandato até 23/02/2014, ficando a diretoria assim

constituída: DIRETOR PRESIDENTE EXECUTIVO: HARRY SCHMELZER JUNIOR.
DIRETOR VICE-PRESIDENTE: SÉRGIO LUIZ SILVA SCHWARTZ.
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES: LAURENCE BELTRÃO GOMES.

DIRETORES: ANTONIO CESAR DA SILVA. CARLOS DIETHER PRINZ. LUIS AN

GELO NORONHA DE FIGUEIREDO. LUíS GUSTAVO LOPES IENSEN. SIEGFRIED

KREUTZFELD. SINÉSIO TENFEN. UMBERTO GOBBATO. WANDAIR JOSÉ GAR

CIA. WILSON JOSÉ WATZKO. 4.0s diret6res ora reeleitos.declaram sob as penas da

Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei es

pecial, ou em virtude de condenação criminal, em quaisquer dos crimes previstos no

parágrafo lodo artigo 1.011 da Lei n= 10.406/2002, cuja declaração fica arquivada na

sede da Companhia. 5.0 prazo de gestão da Diretoria é de 02 (dois) anos, encerrando
se em 23/02/2014, podendo ser reeleitos. 6.0s Diretores eleitos assumem .seus cargos
nesta data, mediante assinatura do "Termo de Posse" no Livro de Atas do Conselho de

Administração. 7.Com base no disposto no artigo 31 do Estatuto Social, estabelecer qq,e
nos casos de ausência ou impedimento do Diretor Presidente Executivo da Sociedade,
o mesmo será substituído pelo Diretor Vice-Presidente ou no impedimento deste pelo
Diretor de Relações com Investidores, nesta ordem, Nada mais havendo, após agradecer
a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Já}aguá do Sul(SC), 20 de

janeiro de 2012. A presente ata, está lavrada às páginas 90 e 91 no Livro de atas do Con

selho de Administração n= 14, registrado na JUCESC sob n= 11/051757-1 de 17.02.2011.

Ass. Décio da Silva. presidente do conselho de administração. Nildemar Secches. vice
presidente do conselho de administração.Miriam Voigt Schwartz.MartinWerninghaus.
Douglas Conrado Stange. Moacyr Rogério Senso Wilson Pinto Ferreira Junior. Membros.
DÉCIO DA SILVA -Presídente do Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL

DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2012, SOB

N° 20120435543, PROTOCOLO 12/043554-3 DE 15/02/2012, EMPRESAWEG EQUIPA
MENTOS ELÉTRICOS S/A. BLASCO BORGES BARCELLOS - SECRETÁRIO GERAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.

GRUPOWEG

COMPANHIA FECHADA

CNPJ sob na 07.175.725/0001-60

Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 - 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° 219

Aos vinte e dois de novembro de 2011, reuniram-se na sua sede social, por con

vocação do Presidente, Sr" Décio da Silva, os membros do Conselho de Admin
í

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

I.Ratificar a autorização prestada para a Diretoria Executiva da WEG Equipa
mentos Elétricos S/A, contratar financiamento j unto a Agentes Financeiros au

torizados, na linha BNDES-exim Pré-Embarque, de acordo com a Circular na

40/2011-BNDES Revitaliza, de 19 de outubro de 2011, com as seguintes carac

terísticas: Valor do Financiamento. : US$ 14.199.704,64 - Banco:Banco Santander
- Contrato:l072/2011 datado de 18/11/2011- Custo Financeiro :9,00% a.a. (fixo)
- 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 assi

nar 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. Jaraguá do Sul(SC), 22
de novembro de 2011. A presente ata está lavrada à página 18 no livro de Atas

do Conselho de Administração na 05, registrado na JUCESC 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 14/12/2011 SOB N°

20113521065, PROTOCOLO 11/352106-5 DE 02/12/11, EMPRESA WEG EQUIPAMEN
TOS ELÉTRICOS S/A. BLASCO BORGES BARCELLOS - SECRETÁRIO GERAL

hieg
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.:

GRUPOWEG

COMPANHIA FECHADA
-

CNPJ sob na 07.175.725/0001-60

Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 - 1 ° andar - CEP 89256-600 - Vila Lalau

Jaraguá do Sul- Estado de Santa Catarina -NIRE N° 42300030007

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 220

Aos vinte e dois de novembro de 2011, reuniram-se na sua sede social, por con

vocação do Presidente, Sr= Décio da Silva, os membros do Conselho de Adminis

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

I.Ratificar a autorização prestada para a Diretoria Executiva da WEG Equipa
mentos Elétricos S/A, contratar financiamento j unto a Agentes Financeiros au

torizados, na linha BNDES-exim Pré-Embarque, de acordo com a Circular na

40/2011-BNDES Revitaliza, de 19 de outubro de 2011, com as seguintes cara

cterísticas: Valor do Financiamento: US$ 14.199.704,64 - Banco:Banco Brad

esco - Contrato: 20112682 datado de 27/10/2011 -Custo Financeiro: 9,00% a.a.

(fixo) - 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. Jaraguá do Sul(SC),
22 de novembro de 2011. A presente ata está lavrada à página 19 no livro de Atas

do Conselho de Administração na 05, registrado na JUCESC 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 12/12/2011 SOB N°

20113521057, PROTOCOLO 11/352105-7DE 02/12/2011, EMPRESAWEG EQUIPAMEN
TOS ELÉTRICOS S/A.BLASCO BORGES BARCELLOS - SECRETÁRIO GERAL

Iileg
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.

GRUPOWEG

COMPANHIA FECHADA

CNPJ sob na 07.175.725/0001-60

Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 - lo 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° 222

Aos 07 dias do mês de dezembro de 2011, reuniram-se na sua sede social, por
convocação 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 Finep, na modalidade de concessão de subvenção
econômica relativo ao projeto "Desenvolvimento de acionamento elétrico (gerador,
motor e inversor de frequência) para Veículos Elétricos (VE) e Veículos Elétricos Hí

bridos (VEH)", no valor de R$ 2.699.031,65, e apresentar contrapartida no valor de

R$5.776.695,86, conforme Decisão da Diretoria Executiva da FINEP n00351/11,
de 12/09/2011, -relativa à referência FINEP na 0657/11. 2.Autorizar a Diretoria

Executiva a assinar contratos, prestar toda e qualquer garantia e tomar todas as

providências para a obtenção do financiamento. Nada mais havendo a tratar,

após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião.

Jaraguá do Sul(SC), 07 de dezembro de 2011. A presente ata está lavrada à

página 25 no livro de Atas do Conselho de Administração na 05, registrado
na JUCESC sob na 11/234983-8 em 19/08/2011. Ass. Décio da Silva. Pres

idente do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz. Vice

Presidente. Martin Werninghaus. Membro. DÉCIO DA SILVA - Presi

dente do Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM 04/0112012 SOB N° 20113472013,
PROTOCOLO 11/3347201-3 DE 12/12/2011, EMPRESAWEG EQUIPAMENTOS ELÉTRI

COS S/A. BLASCO BORGES BARCELLOS - SECRETÁRIO GERAL

I"eg
WEGS.A.

GRUPOWEG
COMPANHIA ABERTA

CNPJ sob na 84.429.695/0001-11

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 - Iaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina

NIRE 423 000'1220 3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N°636

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2.011, reuniram-se na sua sede so

cial, por convocação do Presidente, Sr= Décio da Silva, os membros do Conselho

de Administração, que deliberaram na forma da letra j, do artigo 22, do Estatuto

Social, ratificar a autorização prestada para esta companhia prestar aval, fiança
e outras garantias, a favor de sua controlada WEG Equipamentos Elétricos S.A.,
referente financiamento firmado em 18 de novembro de 2011, junto a Agentes
Financeiros autorizados, na linha BNDES Revitaliza, de acordo com a Circular

na 40/2011-BNDES Revitaliza, de 19 de outubro de 2011, com as seguintes carac

terísticas: Valor do Financiamento: US$ 14.199.704,64- Banco:Banco Santand

er - Contrato: 1072/2011 datado de 18/11/2011- Custo Financeiro: 9,00% a.a.

(fixo) - Prazo Total Financiamento:18 meses. Nada mais havendo, após agrade
cer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do

Sul(SC), 22 de novembro de 2011. A presente ata, está lavrada à página 84 no

Livro de atas do Conselho de Administração na 14, registrado na JUCESC sob

na 111051757-1 de 17.02.20q. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho

de Administração. Nildemar Secches. Vice-Presidente do Conselho de Ad

ministração. Miriain Voigt Schwartz. Martin Werninghaus. Douglas Conrado

Stange. Moacyr Rogério Senso Wilson Pinto Ferreira Junior. Membros. DÉCIO
DA SILVA- Presidente do Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL

DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2011 SOB N°

20113521073, PROTOCOLO 11/352107-3 DE02/12/2011, EMPRESAWEG EQUIPAMEN
TOS ELÉTRICOS S/A. BLASCO BORGES BARCELLOS - SEÇRETÁRIO GERAL

RF REFLORESTADORA S/A

Companhia Fechada

CNPJ na 79.670.50110001-35

Rodovia BR 101, Km 73, s/na - CEP 89245-000 - Bairro Rainha

Araquari - Santa Catarina- NIRE 42300025518

ATA DA ASSEMBLÉIA GERALEXTRAORDINÁRIA
DATA, HORA, LOCAL: 26/09/2011, às 16:00 horas, sede social da Companhia na Ro

dovia BR 101, Km 73, slts», Bairro Rainha, CEP 89245-000, cidade de Araquari, Santa
Catarina.PRESENTES: 100% dos acionistas com direito a voto, conforme assinaturas

constantes no Livro de Presença de Acionistas. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: Presi

dente: Décio da Silva; Secretário: Dimas Tarcísio Vanin, PUBLICAÇÕES: Dispensada
a publicação do Edital de Convocação, face a presença de todos os acionistas (artigo
124, § 4° da Lei na 6.404/76), e da unanimidade das deliberações tomadas.ORDEM
DO DIA: Foi lido pelo Secretário a Ordem do Dia. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR

UNANIMIDADE: Ol.Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, na
forma do § lodo art. 130 da Lei nv 6.404/76. 02.Aprovado "in totum" do Protocolo e

Justificação de Motivos para incorporação total desta sociedade na Agro-Trafo, Min

eração, Agricultura, Pecuária e Administradora de Bens S/A, firmado aos 15/09/2011,

pelas Diretorias das duas Companhias envolvidas, o qual encontra-se arquivado na

sede da Companhia. 03.Ratificada e aprovada a nomeação dos peritos avaliados, a

saber: MARCOS HOEPERS, MARCOS WULF e HERMANN KAESTTNER, escol
hidos pelas Diretorias das duas sociedade envolvidas, para elaboração do Laudo de

Avaliação dos bens, direitos e obrigações desta sociedade a serem incorporados na

Agro-Trafo, Mineração, Agricultura, Pecuária e Administradora de Bens S/A, os quais
estão nomeados e qualificados no, Protocolo retro transcrito e aprovado.04.Aprovado
o Laudo de Avaliação firmado em 20/09/2011 pelos peritos avaliadores indicados no

item anterior, o qual encontra-se arquivado na sede da Companhia. Oô.Aprovada a in

corporação total desta companhia, na Agro-Trafo, Mineração, Agricultura, Pecuária e

Administradora de Bens S/A, a partir de 01/10/2011, tudo conforme Protocolo e Jus
tificação de Motivos e Laudo de Avaliação retro aprovados. A incorporação ocorrerá

no dia 01/10/2011, sendo que as variações patrimoniais desta sociedade ocorridas no

mês de setembro de 2011 serão reconhecidas nos registros contábeis da Agro-Trafo,
Mineração, Agricultura, Pecuária e Administradora de Bens S/A para todos os efeitos

contábeis, fiscais e legais. 06.Em função da incorporação total do patrimônio líquido
desta Companhia na Agro-Trafo, Mineração, Agricultura, Pecuária e Administra

dora de Bens S/A, 'os acionistas subscrevem ações na incorporadora, proporcional
às suas participações que detinham na INCORPORADA, desprezando-se as frações
inferiores a 1 (uma) ação. 07.Autorizado que os Diretores desta companhia e da Agro
Trafo, Mineração, Agricultura, Pecuária e Administradora de Bens S/A, tomem todas

as providências necessárias à efetivação de que trata o Protocolo e Justificação de

Motivos de Incorporação e Laudo de Avaliação antes citados e demais deliberações'
tomadas nesta assembleia geral extraordinária.08.Em função da incorporação total de

que tratam os itens anteriores, fica declarada extinta esta Companhia (RF Refloresta

dora S/A), devendo a Diretoria tomar as providências que nesse sentido se fizerem

necessárias. 09. Não há acionistas dissidentes, face a aprovação unânime das deliber

ações tomadas pela totalidade dos acionistas. 10.Deliberaram publicar a presente ata

através de Certidão, sob a forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Acioni

stas, na forma do § 2° do art. 130 da Lei n= 6.404/76.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 destaata, que
é por todos assinada. Araquari(SC), 26 de setembro de 201l. Assinaturas. Décio da

Silva. Presidente. Dimas Tarcisio Vanin. Secretário. Acionistas: WEG S/A. Sérgio Luiz
Silva Schwartz. Diretor Vice-Presidente.Wilson José Watzko. Diretor. WEG Equipamentos
Elétricos S/A. Sérgio Luiz Silva Schwartz. Diretor Vice-Presidente. Wilson José Watzko. Dire

tor. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembléias

Gerais na 02, nas folhas 25 a 29, registrado na JUCESC sob n= 09/171129-0 em 04.06.2009.

Décio da Silva - Dimas Tarcísio Vanin -Presidente -Secretário. JUNTACOMERCIALDOES

TADODE SANTACATARINA CERTIFICOO REGISTRO EM 04/01/2012 SOB N° 20113023634,
PROTOCOLO ll/302363-4DE06/10/201 I,EMPRESAWEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A

BLASCO BORGES BARCELLOS - SECRETÁRIO GERAL

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.

GRUPOWEG

COMPANHIA FECHADA

CNPJ sob n= 07.175.725/0001-60

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

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 226

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de 2011, reuniram-se por convocação
do Presidente, Sro Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração,
que esta subscrevem, tendo em vista a alínea "e" do artigo 20 do Estatuto Social da

empresa, deliberaram: LEleger o Sr= ALESSANDRO AUGUSTO HERNANDEZ,

para o cargo de DIRETOR, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2012. 2.Eleger
o sr- FERNANDO CARDOSO GARCIA, para o cargo de DIRETOR, com efeitos

a partir de 01 de janeiro de 2012. 3.Eleger o Sr= WANDAIR JOSÉ GARCIA,

para o cargo de DIRETOR, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2012. Os

Diretores ora eleitos, assumem seus cargos mediante assinatura do "Termo
de Posse" no Livro de Atas do Conselho de Administração, e cumprirão seus

mandatos conforme os demais membros da Diretoria até 22/0112014, e de

claram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a adminis

tração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
em quaisquer dos crimes previstos no parágrafo lodo artigo 1.011 da Lei na

10.406/2002, cuja declaração fica arquivada na sede da Companhia. 4.Face ao

disposto nos itehs anteriores, a Diretoria fica assim constituída, com mandato

até 22/01/2014: DIRETOR PRESIDENTE EXECUTIVO: HARRY SCHMELZER

JUNIOR. DIRETOR VICE-PRESIDENTE: SÉRGIO LUIZ SILVA SCHWARTZ.

DIRETORES: ALDO FELIPE MANKE. ALESSANDRO AUGUSTO HERNAN

DEZ. ALFREDO ANGELO MORETTI. ANTONIO CESAR DA SILVA. CARLOS

DIETHER PRINZ. EDUARDO DE NÓBREGA. FERNANDO CARDOSO GAR

CIA. HELCIO MAKOTO MORIKOSSI. LAURENCE BELTRÃO GOMES. LUIS

ALBERTO TIEFENSEE. LUIS ANGELO NORONHA DE FIGUEIREDO. LUÍS
GUSTAVO LOPES IENSEN. MILTON OSCAR CASTELLA. NEWTON MAS

SAO IDEMORI. REINALDO STUART JÚNIOR. SIEGFRIED KREUTZFELD.
SINÉSIO TENFEN. UMBERTO GOBBATO. WANDAIR JOSÉ GARCIA. WIL.
SON JOSÉ WATZKO. Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença
de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul(SC), 28 de

dezembro de 2011. A presente ata está lavrada às páginas 34' e 35 no livro

de Atas do Conselho de Administração n° 05, registrado na JUCESC sob n=

111234983-8 em 19/08/2011. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de

Administração. Miriam Voigt Schwartz. Vice-Presidente. Martin Werning
haus. Membro. DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração.
JUNTA COMERCIAL 'DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CERTIFICO O

REGISTRO EM 08/03/2012 SOB N° 20120260182, PROTOCOLO 12/026018-2 DE

24/01/2012, EMPRESAWEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A. BLASCO BORG

ES BARCELLOS - SECRETÁRIO GERAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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[ PeloEstado ]
Resolução 72 ameaça se

ministra das Rela

ções Institucionais,
deli Salvatti, re

cebeu ontem o governa
dor Raimundo Colombo,
acompanhado dos secre

tários da Fazenda, Nelson
Serpa, e da Articulação
Nacional, João Matos. A

.• equipe do governo do Es-
tado apresentou o impacto da Resolução 72, que unifica a alíquota de ICMS

.

para produtos importados, em tramitação no Senado. Na reunião, ficou cla
ro que a medida trará sérios prejuízos para Santa Catarina. De acordo com
estudos da Secretaria da Fazenda, a perda da arrecadação do Estado poderá
chegar a mais de R$ 1 bilhão por ano com a redução da alíquota para 4%
como prevê a resolução.Aestimativa é de que cerca de R$ 450milhões desse
valor sejam apenas dos setores de aço, têxtil e derivados de petróleo. Con
vencida da urgência do tema, a ministra Ideli Salvatti conseguiu promover,
ontem mesmo, um encontro do governador catarinense com o ministro da
Fazenda, Guida Mantega, juntamente com Renato Casagrande, governa
dor do Espírito Santo, estado que também será prejudicado se amedida for

aprovada como está. A proposta é achar uma equação ou medidas de com
pensação. Hoje à tarde o governador vai acompanhar a audiência pública
sobre o assunto, chamada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Se
nado. A audiência prossegue amanhã e a votação da resolução está prevista
para a próxima semana. Em artigo que distribuiu ontem, o prefeito de Itajaí,
Jandir Bellini, fala sobre "estagnação e desemprego" resultantes damedida.
E denuncia: "Sob a falsa argumentação de que se trata de uma guerra fiscal,
querem derrubar no Congresso os benefícios fiscais que Santa Catarina e

mais 13 estados brasileiros, legitimamente, implantaram para atrair impor-
.

tações e gerar desenvolvimento, emprego e renda".

A áocoordenada
Antes de viajar para o

Distrito Federal, o gover
nador Colombo partici
pou da apresentação aos
titulares das secretarias
de Desenvolvimento Re

gional (SDRs), reunidos
em Lages, doModelo de
Gestão Estratégica, em

implantação pelo Execu
tivo. A primeira impres
são dos secretários foi positiva, principalmente pela oportunidade de interação
com a parte central da administração estadual Além da apresentação domode
lo, coordenado pela Casa Civil, os regionais conheceram as ações da Secretaria
de Educação nesse momento delicado em que se trata dos 22,22% de aumento
no piso salarial dos professores e receberam noções de como devem proceder os
agentes públicos durante as eleições.

Posição O presidente da Assembleia Le

gislativa, GelsonMerisio, marcou posição,
ontem, pelo twitter. Em duas postagens,
escreveu: "Não dá mais pra fazer política
achando que tem atalho. Se for assim, é
melhor nem disputar eleição. Agir de for
ma errada só gera prejuízos. Para todos e

em todos os sentidos". Está certo!

hoje. Mais um lance na queda de bra

ço entre PMDB e PT, Executivo e Con

gresso ou ruralistas e ambientalistas?

fISCOEntidadesempresariais dese inida
Iam uma articulação para sensibilizar os

deputados sobre os prejuízos que o setor
terá com oprojeto de lei dabancadapetis
ta, que propõe o fim da isenção da alíquo
ta de 15% sobre a distribuição de lucros.
Os empresários acreditam que, caso apro
vada, amedida elevaria a arrecadação do
Fisco emmais deR$16 bilhões.

Boa gestão Apesar da corrupção na esfe
ra pública ter se tomado assunto comum

na vida do cidadão, uma pesquisa da Fe

deração das Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro (Fi�an) indica que em Santa
Catarina 70,4% dos municípios têm ges
tão fiscal considerada ''boa ou excelente".
Um terço do estado (96 cidades) recebeu a

nota máxima no quesito "Investimentos".

Articulação Merisio, o deputado federal

Jorge Boeira e o deputado estadual José
NeiAscari tiveram encontros compré-can
didatos da sigla no Sul do estado. Um dos

municípios visitados foi Braço do Norte.

Queda de braço Governo federal quer
. que votação do Código Florestal ocorra

apenas após o Rio+20, conferência sobre
meio ambiente marcada para o mês de

junho. Enquanto isso, o relator do códi

go na Câmara, o deputado Paulo Piau

(PMDB-MG) mostra que prefere a in

dependêricia e anunciou a votação para
Andréa Leonora (Colaborou Camila Latrova) Florianópolis - 20Mar12

. ClNTRAL DE DtÁRIOS
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EXPECTATIVA Irléia acredita que essa será a meUtor edição do evento

Expo 2012

Continuam os

preparativos
para a feira

Representantes das empresas participaram
de um encontro e assistiram à palestra .

, �aboratório •
!.1enZI ���,

JARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

os preparativos para a Expo
2012, maior feira de negó

cios do Vale do Itapocu, conti
nuam a todo vapor. Na noite de

ontem, a organização do even

to reuniu os representantes das
empresas participantes para

. passar informações gerais so

bre a feira. Mas, além disso, os
empresários ainda assistiram
a uma palestra. com a publici
tária Eliane Doin. O tema foi
"Posicionando sua empresa_no
mercado".

A Expo 2012 acontece en
.

tre os dias 13 e 17 de junho, na
Arena Iaraguá. A expectativa é
de que esta seja a melhor edi
ção. "Vai superar as edições
anteriores em vários aspectos,
como qualidade dos produtos e

MARCELE GOUCHE

Vai superar
as edições

anteriores em

vários aspectos,
como qualidade
dos produtos
e serviços
prestados.
Irléia Reiter
Marotte,

coordenadora
da Expo 2012

serviços prestados", diz a coor

denadora da Expo, Idéia Reiter
Marotte. Ela ainda destaca a di
versidade de produtos que es

tarão expostos no evento. Até o

momento, entre vendas e reser

vas, cerca de 80% dos 111 estan
des já foram comercializados.
Com uma área total de 3.247,30
metros quadrados, a feira vai
contar com três espaços: área
de exposição, espaço casa e es

paço para recreação infantil.
Além da estrutura, que con

tará com uma área externa de
cerca de mil metros quadrados,
a principal novidade da edição
deste ano será a realização do
Encontro Brasil Sul de Micro e

Pequenas Empresas e Empre
endedor Individual. O evento

reúne empresários do três Esta
dos do Sul e vem pela primeira
vez a Jaraguá do Sul.

Católica

Novo curso

em estudo
Foi realizada ontem, na
Católica de Santa Cata

rina' em Iaraguá do Sul,
a primeira reunião do

grupo de trabalho para
estudo da viabilidade de

implantação do curso de

medicina._Participaram
do encontro os. represen
tantes dos hospitais São

José e Iaraguá, da Secre
tariaMunicipal de Saúde,
uma consultoria especia
lizada e a Reitoria da ins

tituição. Os participantes
receberam informações
quanto às necessidades

que implicam na implan
tação do curso.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br

A competição, que inicia no fim de semana,
conta com dezenove equipes e duas divisões

JARAGUÁ DÓ SUL

Henrique Porto

Dezenove equipes iniciam
no" fim de semana a dis

puta do Campeonato Varzeano
.

de Guaramirim, competição
dividida em duas divisões. Em

disputa, as taças Ronaldo Mi

ron da Silva - da Primeira Divi
são - e Antônio Pedro Vick - da

Segundona.
"Acredito que esse Varzeano

será um dos mais equilibrados
dos últimos anos", analisa Fa

biano Oliveira, do Couve-Flor,
equipe recém - promovida à
elite. O Couve terá uma para
da dura pela frente na estreia,
quando encara os atuais cam-

peões do Bem Bolado no do

mingo, às 15h30, no Estádio

João Butschardt.
O discurso de equilíbrio é

compartilhado por João Bellot

to, do Unidos da Vila. "Penso

que será o mais ou um dos mais

competitivos já disputados, vis
to que as equipes se prepararam
com antecedência", informa.

Sua equipe enfrenta o tradicio

nal Avaí na tarde de sábado, às
15h30, no campo do Rio Branco.

"Nossa expectativa é fazerum
'bom campeonato, pois monta

mos uma equipe mais competi
tiva do que nos anos anteriores",
diz Bellotto. "Permanecer na pri
meira divisão é o nosso objetivo
principal. Temos um trabalho

nas categorias de base e sabemos

que a equipe principal influencia
os jovens", informaOliveira.

Os demais jogos da Primei
ra Divisão acontecem no sába

do, onde o Atlético enfrenta o

Expresso Caixa d'Água (l5h30,
no Amizade) e o Cruzeiro de
safia o União/Jagunços (l5h30,
no Avaí).

Na Segundona, quatro jo
gos no sábado: Nápoli x Pi

nheiros, Sportin x Cataratas,
Rio Branco x Benfica e Iuven
tus x Nacional. No domingo,
Lion e Xavantes/Alchini Tintas

complementam a rodada.

Em disputa, estão
as taças Ronaldo
Miron da Silva

(1a div.) e Antônio
Pedro Vick (2a div.).

HENRIQUE PORTO /AVANTE!

PROMOVIDO Expresso Caixa d'Água foi campeão da Segundona em 2011

FutsaI

CSMjPré-Fabricar é finalista
A equipe CSM/Pré-Fabricar

é finalista da 1 a Taça Cidade
de Volta Redonda, competição
amistosa que também envol

ve Flamengo, Fluminense e a

equipe da casa.

No início da noite de ontem,
os jaraguaenses golearam oVol-

.

taRedondapor 6 a 2 e disputam

o título logo mais, às 19h, con
tra o Fluminense, que atrope
lou o Flamengo por 7 a 1.

Com dois gols cada, Hugo e

Cassiano foram os destaques na
partida que marcou a estreia do
ala Biolay. Elisandro e Flávio -

contra - completaram o placar.
João Antonio e Leandro descon-

taram para a equipe da casa.

"O difícil, que é o volume de

jogo, está saindo. Os resultados
serão consequência", analisa o

técnico RenatoVieira. "Para nós
trata-se de um título importan
te, paramarcar este trabalho de
retomada da equipe", comenta
o fixo Iedson.

QUINTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2012 1211 ESPORTE

Tiro Olímpico
Vitória em etapa

O Clube de Atiradores Iaraguá sagrou-se campeão em três di

ferentes modalidades na segunda etapa do Campeonato Catari

nense de Tiro Olímpico, realizada no fim de semana em Pomero

de. As conquistas vieram nas provas de carabina apoiada, deitado
e ar. Na classificação geral; os jaraguenses somaram 1.196 pontos,
contra 1.194 do ClubeAraújo, de Brusque.

Torneio de Verão
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Noite à Fora, CivaJ/Qualitypó/ RMC, Coremaco/
Posto CidadelBrasmeincol e Kiferro são os

semif"malistas do Aberto de Schroeder. Eles

voltam à quadra amanhã, para def"mir quem segue
na disputa pelo título. Os ingressos custam R$ 3.

Voleibol

Convocações
Os atletas Iedíel Trupel,

Guilherme de Oliveira e Lu

cas dos Santos, da equipe
Marisol/FME, foram pré
convocados pará a Seleção
Catarinense de voleibol ju
venil masculino. No fim de
semana eles seguem para a .

seletiva em Itajaí, junto com

o técnico Luiz Carlos Rodri

gues da Silva, o Kadylac, con
vidado para compor a comis
são técnica.

Bolão 23

Hegemonia
O bolão 23 de Iaraguá do

Sul - equipe Baependi/FME
- conquistou um grande re

sultado no fim de semana. No

planalto norte, venceu a Copa
Rio Negrinho, quebrando
uma hegemonia de seis anos

dos donos da casa. "O título
foi o fruto de um trabalho que
estamos fazendo, com muita

dedicação", comemora o co

ordenador Ioel Luckmann.

Massaranduba

Futebol

Campeonato Varzea o

Em campo, o futebol
deGuaramírím

Com três vitórias em três

jogos, Cruzeiro e lo Braço
ponteiam o Campeonato
Massarandubense de Fute

bol. No outro lado da tabe
la estão União, Morangos
e Amizade, que ainda não
venceram na competição. A
quarta rodada da primeira
fase acontece no sábado,
dia 24, com jogos no campo
de Santa Luzia e no Estádio
Erich Rode.

Canoagem

Limpeza
No sábado os sócios do

Clube de CanoagemKentucky
participaram da limpeza do
rio Itapocu, entre a ponte do
Rodeio - no Três Rios do Sul
e a sede do clube .. Czerniewi
cz. Durante o percurso, foram
retirados do rio aproximada
mente 400kg de lixo. Apesar
da quantidade recolhida, o vo
lume de lixo vem diminuindo
nos últimos anos.
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Taça Liberta

Uma noite
boa para os
brasileiros

Internacional empata na altitude, enquanto.
Corinthians e Vasco vencem jogando em casa

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Aradada de ontem foi boa

para as equipes brasileiras

que disputam a Taça liberta
dores da América. Internacional,
Corinthians e Vasco somaram

pontos importantes para a conti
nuidade na competição.

O Internacional foi o primei
ro a entrar em campo. Na alti
tude de La Paz, viu o The Stron

gest abrir o placar no primeiro
minuto do segundo tempo, com
Rarnallo, mas teve força para
buscar o empate. Aos 43', Gil
berto precisou chutar duas ve

zes para vencer o goleiro Vaca.
"Aqui a gente joga mais do

que no limite. Cansa, pesa, dói a
cabeça. Estou morrendo de dor

,de cabeça. Temos que exaltar o

grupo nesse empate, todomun
do foi guerreiro", disse Índio.

\.

l

No Engenhão, o Vasco só

conseguiu furar a retranca do

paraguaio Libertad no segun
do tempo e venceu por 2 a O.

Iunínho Pernambucano, sem

ângulo, marcou o primeiro
gol cruzmaltino aos 8'. Aos 16',
Alecsandro completou um cru

zamento do volante Allan.
110 objetivo era a vitória. Ló

gico que era melhor fazer mais

gols, mas o Libertad é um ad
versário difícil", analisou o cen

troavante. "Me sinto um privile
giado de jogar desta forma aos

37 anos", comemorou Juninho.
No Pacaembu, o Corinthians

passou apertado pelo Cruz

Azul, do México, por 1 a O. O gol
solitário da partida foi marcado
aos 35' do lo tempo, com Dani

lo, que escorou de cabeça uma
cobrança de falta de Alex. Com
o resultado, o Timão assumiu a

liderança do Grupo 6.

{'
ALEXANDRE LOPS/SC INTERNACIONAL

SUPERAÇÃO Altitude não impediu o Internacional

de conquistar wn bom resultado em La paz

I Copa do Brasil
Cinco grandes avançam

A Copa do Brasil teve sequência na noite de quarta-feira, com
nove jogos e cinco equipes da primeira divisão em campo, todas
atuando em casa e avançando. O Grêmio passou pelo River Plate

(3xl), a Portuguesa eliminou o Cuiabá (4xO), a Ponte Preta goleou
a Sapucaiense (5x2), o Palmeiras espantou o Coruripe (3xO) e o Bo

tafogo passou pelo Treze apenas nas penalidades (3x2). A Chape
coense avançou ao bater o capixaba São Mateus (3xl).

V.:ô>

�:.�
• 20/3 - Emelec 0x2 Lanús
• 20/3 - Bolívar 2x1 Junior Barranquilla
• 21/3 - The Strongest 1 x1 Internacional
21/3 - Vasco 2x0 Libertad

• 21/3 - Corinthians 1 xO Cruz Azul
• 22/3 - 19h45 - Vélez S. x D. Quito
• 22/3 - 22h - Santos x Juan Aurich
• 22/3 - 22h - A. Nacional x Godoy Cruz

o
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• 21/3 - Portuguesa* 4xO Cuiabá
• 21/3 - Ponte Preta* 5x2 Sapucaiense
• 21/3 - Palmeiras* 3xO Coruripe
• 21/3 - Chapecoense* 3x1 São Mateus
• 21/3 - Fortaleza* 3xO Comercial (PI)
• 21/3 - Goiás* 3xO Paulista
• 21/3 - ASA* 2x1 Santa Quitéria
• 21/3 - Botafogo x Treze
• 22/3 - 19h30 - Coritiba x Nacional (AM)
*classificados à segunda fase

• 21/3 - Cruzeiro 1x1 Cerâmica

• 21/3 - Fluminense 7x1 Flamengo
• 21/3 - V. Redonda 2x6 CSM/Pré-Fabricar
• 22/3 - 17h - V. Redonda x Flamengo
• 22/3 -191-AuminensexCSMlPré-FalJica

1J1lm�_
• 23/3 - 19h30 - Cival x Kiferro
• 23/3 - 20h30 - Noite à Fora x Coremaco

Basquete
Nenê estreia

bemnoWizards
o brasileiro Nenê Hilário o

marcou um duplo-duplo na. sua

estreia pelo WashingtonWI.Zafds e

ajudou a equipe da capital ame
ricana a vencer o New Jersey
Nets, fora de casa, por 108 a 89.
Nenê marcou 22 pontos e pegou
10 rebates, atuando por 30 mi
riutos. Foi o segundo maior pon
tuador do time, atrás do armador
Jordan Crawford (23 pontos).
Com a segunda pior campanha
do Leste, o Washington venceu

apenas sua 11 a partida.

OFICIO DE REGISTRO DE IM6vEIS - COMARCA DE JARAGUÃ DO SUL-SC

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Ia
raguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que HELIO GRUETZAMACHER,
CI n° 544.605-8-SESP-SC, CPF: nO 383.459.789.-91, metalúrgico e sua esposa ESINHA

GRUETZMACHER, CI n° 5.366.877-4-SESP-SC, CPF: n° 739.116.239-68, agricultora,
brasileiros, casados, pelo regime da Comunhão Universal de Bens, na vigência da Lei

6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 1090 - Alwin Koch n° 305, bairro Três Rios

do Sul, nesta cidade, requerem com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO

DO DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 1090 - Alwin Koch e 1086 Heriberto Fe

lipe Onofre, Bairro Três Rios Sul, perímetro Urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo carac

terizado , aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão

n° 92/2011, expedida em 03/05/2011, e reavaliada em 05/12/2011, Proc. n° 33026/2011,
assinado como responsável técnico, o técnico em agrimensura José Clenio Vargas de Ol

iveira, CREA n= 14266-2 ART n° 3877853-7. O desmembramento é de caráter residencial,
possui a área total de 51.541,00 m2, sendo constituído de 03 parcelas, sistema viário e

remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15

(quinze) dias, contados da data da última publi
cação do presente edital, e deverá ser apresentada
por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no

endereço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio Branco,
n° 414"sala 02, centro, Jaraguá do Sul/Se.
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JARAGUA DO SUL, 14 de Março de 2012.
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ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim /1° Vara

Rua João Sotter Correa, 300, Amizade,
CEP: 89270-000, Guaramirim - SC
E-mail: gmmvar1@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Gustavo Schwingel
Chefe de Cartório: Sandra Maria Weber

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS

Execução Por Quantia Certa Contra Devedor
Solvente n? 026.10.002186-2

Exequente: Posto Guaramirim Ltda
Executado: Trans DF Transportes Ltda ME �

Citando(a)(s) TRANS DF TRANSPORTES LTDA ME, Rua Ervino Hane

mann, 115, Sala 02, Avaí, CEP: 89270-000, Fone(47), Guaramirim- SC
Objetivo: Citação da parte executada: Prazo fixado para resposta: 15 dias.
Por intermédio do presente, a(s) acima identificada(s), atualmente em lo

cai incerto ou não sabido, fica(m) cientets) de que, neste Juízo de Direi

to, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para
responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado,
contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo
contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verda

deiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 258 c/c art. 319
do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros,
foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e

publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma de lei.

Guaramirim (SC), 29 de Fevereiro de 2012.

EXTRATO DE CI�ÃO PARCIAL

TRITEC INDUSTRIAL LTDA. (Cindida), NIRE 42201236081, CNPJ
81.632.648/0001-82 e TRITEC UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. (Cin
denda), NIRE 42204435468, CNPJ 11.490.214/0001-00, atendendo o dis

posto no Art. 1.122 da Lei nO 10.406/02, tornam públicas as deliberações
tomadas em evento de Cisão Parcial entre as sociedades e a mutação
ocorrida no Capital Social de ambas, conforme seguem: 1.- Deliberações
tomadas pela unanimidade dos sócios, ao final nominados. 11.- Cisão
Parcial: Aprovada a Proposta de Cisão Parcial, seguida de absorção de

parcela cindenda, da qual resultou a redução parcial do patrimônio da so
ciedade TRITEC INDUSTRIAL LTDA., cujas parcelas foram absorvidas

pela sociedade TRITEC UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., no valor de
R$ 7.777.877,56 (sete milhões, setecentos e setenta e sete mil, oitocen
tos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), nos exatos termos
dos Protocolo e Justificativa de Cisão Parcial Seguida de Absorção de
Parcelas Cindendas e Laudo de Avaliação Contábil de Bens, anexos às

alterações contratuais das sociedades arquivadas pela JUCESC sob pro
tocolos 12/046515-9 e 12/046514-0 em 17/02/12.111.- Modificação no Ca

pital Social das Sociedades: Respeitadas as participações dos sócios em
ambas as sociedades, o Capital social da TRITEC INDUSTRIAL LTDA.
foi reduzido em R$ 4.218.794,00 (quatro milhões, duzentos e dezoito mil,
setecentos e noventa e quatro reais), passando a ser de R$ 100.000,00
(cem mil reais); e o Capital Social da TRITEC UTILIDADES DOMÉSTI
CAS LTDA., foi aumentado em montante equivalente ao diminuído na

Cindida, passando a ser de R$ 4:228.794,00 (quatro milhões, duzentos
e vinte e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais). O restante do
Patrimônio Líquido vertido e não utilizado para aumento de Capital Social
da sociedade Cindenda foi destinado às contas Reservas de Lucros e

Ajustes de Avaliação Patrimonial. IV.- Alteração da Denominação Social:
Alteradas as denominações sociais de ambas as sociedades, passando
a TRITEC INDUSTRIAL LTDA. a ser denominada de TRITEC RESINAS

LTDA., e a TRITEC UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. a ser denomina
da de TRITEC INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA. Jaraguá do Sul, SC,·
1%1/12. Mauricio Bandeira Villamil; Pedro Armando Martins Gatti; Luiz
Augusto Robinson De Campos Morais; Eraci Fernandes.
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PC analisa pedido
de aborto judicial

Jovem com deficiência mental teria ficado

grávida em dezembro, após sofrer estupro

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Carradore

/\ delegada Milena de Fátima

11..Rosa, titular da Delegacia de .

Proteção à Mulher, ao Adoles

cente e ao Idoso, estuda a pos
sibilidade de entrar com pedido
judicial de aborto para uma jo
vem de 20 anos. O pedido ocor

rerá caso o aborto seja negado
pelos profissionais de saúde. A

garota, estudante da Apae de

Iaraguá, teria engravidado após
manter relação sexual com um

conhecido da família.
A delegada espera o resulta

do do exame de ultrassom para
entrar com o pedido. Apesar da
lei não estipular um prazo para

a prática legal, a medicina re

comenda não realizar aborto

após o três meses de gestação.
"Como será feito pelo SUS, en
caminhei ofício para que seja
feito o mais urgente possível
para que possamos tomar as

medidas cabíveis", diz.
Com capacidade mental de

uma criança de dez anos, a jo
vem conta que um rapaz que

alugava um quarto na casa da
família a levou para o quarto e,

apesar da sua negativa, manteve
relação sexual com a vítima. O
caso teria ocorrido em dezem
bro do ano passado. A titular.
instaurou inquérito policial e o

possível autor responderá por
estupro de vulnerável. Essa não

Acusado de tráfico é preso

é a primeira vez que a família

passa por situação semelhante.

Em 2008, a garota foi vítima de

estupro que resultou em gravi
dez. Ela levou adiante a gesta
ção e hoje tem uma menina de

quatro anos.APolícia Civil abriu

inquérito policial. O judiciário
entendeu que o caso prescre
veu, uma vez que a família de
morou seis meses para registrar
queixa. "É um caso delicado. A
mãe da menina cuida da neta,
tem problemas de saúde e ale

ga que não tem mais condições
de criar outra criança. Estamos
analisando o caso com muita

cautela", diz a delegada.

A delegada espera o

resultado do exame

de u1trassom

para entrar com
o pedido.

;

E um caso

delicado, que
estamos

analisando

com muita
cautela.

Milena de Fátima

Rosa,delegada

DIVULGAÇÃO

Acidente de trabalho

Homem·morre

atingidoporárvore
O trabalhador Geraldo

Simões de Lima, 47 anos,

não resistiu aos ferimen
tos após ser atingido por
um pedaço de eucalipto. O
acidente ocorreu no bairro
Guarani - Mirim, em Mas

saranduba, por volta das
8h de ontem.

Geraldo trabalhava

para uma empreiteira.
Adolfo José Adrovade conta

que o colega era responsá
vel por dirigir o tratar. "O
outro rapaz cortou duas ár
vores. No terceiro corte' de

eucalipto, ainda não sabe
mos o porquê, mas Geral
do saiu do trator, momen
to em que a tora atingiu
a sua cabeça", lembra. O

colega tentou encaminhá
lo para ao hospital, mas

devido o estado grave, es

perou a chegada dos Bom
beiros de Massaranduba.

Ele morreu logo após che
gar ao hospital São José,
em Iaraguá do Sul. Natural
do Planalto Norte, Geral
do estava há poucos me

ses na cidade.

Justiça
Outros

casos

Em julho do ano passa
do, a justiça de Jaraguá do Sul

negou o pedido de aborto de
uma mulher de 35 anos. Ela
afirmava ter engravidado após
um estupro ocorrido emmaio

domesmo ano. Porém, exame
atesta que o embrião foi fe
cundado pelo menos um mês

antes. Em fevereiro de 2011,
umamulher de 36 anos,vítima
de estupro, conseguiu na jus
tiça o direito ao aborto, uma
semana depois do pedido ter

sido encaminhado.

MACONHA Um homem de 35 anos foi preso ,ontem pela
PolíciaMilitar, acusado de tráfico de drogas. O suspeito
guiava tuna moto e foi abordado na Estrada Garibaldi.

Com ele, a PM localizou 100 gTaII1aS de maconha. Na

casa do detido havia mais 350 gramas da droga.

Art. 128 CP - Não
se pune o aborto

praticado por médico
nos seguintes casos:
I - se não há outro

meio de salvar a vida
da gestante;

II - se a gravidez
.resulta de estupro e

o aborto é precedido
de consentimento da

gestante ou, quando
incapaz, de seu

representante legal.

Colisão

Mais uma
, .

Vitima
Aldo Devigilli, 60 anos,

morreu ontem ao dar entrada
no Hospital São José, em Ia

raguá do Sul. Ele se envolveu
em um acidente na SC-413,
em Guaramirim, na manhã
de ontem. Aldo guiava uma

Biz quando colidiu com outra

motocicleta CG, dirigida por
Diego do Nascimento, 24 anos.
Aldo foi encaminhado pelo
Samu . de Guaramirim com

suspeita de traumatismo cra

niano e semi-amputação da

perna esquerda. Morreu mi

nutos depois de receber aten
dimento no hospital. O condu
tor da CG sofreu lesões leves.
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