Comunicado ao Mercado
Proposta de eleição de membro independente para o
Conselho de Administração
Farroupilha, 7 de dezembro de 2006.
A Grendene, com foco nas melhores práticas de governança corporativa, vem propor aos seus
acionistas, ad referendum da próxima Assembléia Geral Extraordinária, a substituição de um
membro do conselho, a Sra. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes - face renúncia do cargo
que vinha ocupando por motivos de ordem particular. O novo conselheiro independente a ser
proposto pelos acionistas é o Sr. Walter Janssen Neto.
Agradecemos a excelente contribuição da Conselheira à Companhia durante o período no
exercício de seu mandato, desejando sucesso em seus novos projetos pessoais.
Convocamos uma AGE, que realizar-se-á no dia 18 de dezembro de 2006, para eleição de novo
membro do Conselho de Administração, para substituição da Conselheira como estabelece o
parágrafo único do artigo 17 do Estatuto Social, para cumprimento do mandato até a
Assembléia Geral Ordinária de 2008.
Acreditamos que o Sr. Walter Janssen Neto, como conselheiro independente a ser indicado na
Assembléia, também irá agregar substancial valor ao Conselho de Administração da Grendene
pela sua experiência profissional e formação acadêmica. Trata-se de mais uma atitude de
alinhamento de interesses com nossos acionistas minoritários.

Alexandre Grendene Bartelle
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
******************
WALTER JANSSEN NETO
De nacionalidade brasileira, 50 anos, é graduado em Economia e Contabilidade; pós-graduado em
Economia Industrial pela Universidade Federal de SC; e com MBA Executive pela Wharton School da
Universidade da Pennsylvania. Possui certificação de Conselheiro Profissional pelo NACD (National
Association of Corporate Directors) dos USA; especialização em Governança Corporativa pelas
Universidades de Stanford Law School, Chicago Business School e Wharton School; e é membro do
IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
Foi Executivo do Grupo WEG de SC por 31 anos, onde teve a oportunidade de exercer diversos cargos
executivos nas áreas de Suprimentos, Finanças e Vendas. Foi Diretor Superintendente de Unidade de
Negócios, Diretor de RH e Marketing Corporativo e mais recentemente Presidente das operações do
grupo WEG nos USA, além de ser membro do Conselho de Administração de várias empresas
Brasileiras.
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