
Como abordar temas tabus
com as crianças, entrevista com
Ivana Capraro, moda, decoração,
novidades, receitas fáceis e mais.
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A VIDA ACONTECE AQM

Desligamento da Amvali

Cecília Konell poderá
voltar atrás em decisão
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Mandatária comunicou o fim da parceria de Jaraguá com a entidade sem consultar os trâmites

legais. Assunto repercutiu na sessão da Câmara ontem à noite, quando Jean Leutprecht
(PC do B) apresentou lei que autorizou o município a fazer parte da associação em 1979.
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Incentivo à leitura
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Moradores de Gu8ramirim contam, a partir de hoje, com (, novo espaço da BibliotecaMaria Iva Cabral
da Luz. Estão dispolÚveis dez-mil títulos, incluindo obras da literatura estrangeira. Página 17
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Magistério
Categoria decide
não fazergreve
Em assembleia realizada

ontem, em Florianópolis,
professores resolveram dar

prazo de 30 dias para que
o governadorRaimundo
Colombo atenda as suas

reivindicações. Página 15

Recursos

JoãoMarcatto irá
sediar eventos
Diretoria coloca em

prática o plano de tornar
o local rentável para
o clube jaraguaense.
Espaço vai sediar shows
e outros eventos. Um

almoço amanhã inicia a

programação. Página 18

Dados da Fiesc

Expo�
e importações
cresce:raDl no

Estado neste

primeiro .'
bimestre.

Lourival Karsten

Página 2
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Conferência
da Anpei
Empresas interessadas em
apresentar suas melhores práticas
em inovação na XII Conferência
Anpei (Associação Nacional
de Pesquisa, Desenvolvimento
e Engenharia das Empresas
Inovadoras) podem enviar os cases

para a equipe técnica do evento.
Neste ano, a inscrição será feita por
meio do site da conferência, até
o dia 20 de-março. A conferência
será realizada de 11 a 13 de junho,
em Joinville. O tema é "Inovar

agora: competição global e
sobrevivência local". Para participar,
as empresas devem preencher o
formulário disponível na página
oficial do evento (www.anpei.org.
br lxiiconferencia) e anexar a ele
um resumo do case que pretende
demonstrar no evento. Mais

informações sobre a inscrição pelo
telefone (11) 3842-3533 ou pelos
e-mailsapandriello@anpei.org.br
ou patrícia@anpei.org.br.

Papelaria
No momento em que
comemora 20 anos dê
existência, aPapelafíà

.

HD é uma empresa';
. muito diferent�, põis
está constantemente
em transformação,
antenada nas

necessidades de
seus clientes.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

.....
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Exportaçoes catarinenses
No acumulado do ano, as exportações do
Estado somaram US$ 1,34 bilhão. Já as im
portações fecharam em US$ 2,45 bilhões,
resultando em saldo, negativo na balan

ça comercial de US$ 1,10 bilhão. Juntas,
as carnes de frango e suína representam
30,5% dos embarques de Santa Catarina.
Os dados foram divulgados pela Federação
das Indústrias (Fiesc) ..

Tanto as exportações quanto as importa
ções catarinenses do primeiro bimestre

de 2012 cresceram acima da média nacio
nal, em relação ao mesmo período em 2011.
Os embarques do Estado registraram alta
de 17% enquanto amédia do Brasil foi 7%.
De outro lado, as compras de Santa Catari
na no exterior também aumentaram 17%,
quando o resultado nacional foi de 11,2%.

Paládio
Comemora hoje os

prtmeíros.zü anos de
existência com uma

posição bem consolídada
no mercado.

DIVULGAÇÃO

U('C�, rlE'
J.a�rli§ID a,

Finalmente, depois de anos
de polêmica e disputas na
OrganizaçãoMundial do Comércio
(OMC), omaiormercado
consumidor do planeta - o norte

americano - deixa de taxar as

importações de suco de laranja do
maior país exportador do produto,
que é o Brasil. Esta boa notícia

chega apenas em ummomento

delicado, pois o órgão regulador
FDA detectouvestígios do fungicida
carbendazim banido nos EUA em

carregamentos brasileiros. Trata-
se de um duro golpe para os
produtores da Flórida, que não
têm como competir com o suco

.

brasileiro sem as sobretaxas que
,..�

chegam aUS$ 50 por tonelada. Os
Estados Unidos devem importar
200mil toneladas de suco de

laranja em 2012, apontou o USDA.

Feeling
Está em ritmo de

,

comemoração pelos seus
20. anos de fundação. Os
fundadores da empresa
iniciaram as atividades

, .�

com reform,as de sofás
Banana Brasil
Esta empresa de Schroedermantém
uma clientela cativa, principalmente
no universo das academias. Suas

barras, além de gostosas, tem o apelo
do natural com um mix equilibrado de

componentes adequados para os mais
diversos gostos e dietas. Suas barras

podem ser de frutas, de sementes,
100% frutas e agora também de
cereais -lançada recentemente -

além, é claro, da tradicional banana
passa. A empresa também investe
fortemente nas embalagens, que
são bem atraentes e práticas.

Energia
Com a aprovação pelo Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) está livre o

caminho para a joint-venture entre

aMPX Energia - de Eike Batista - e a

empresa alemã E.ON. O objetivo é o
investimento em projetos térmicos
e renováveis no Chile e no Brasil. Esta
deverá ser amaior empresa privada
de energia do país. A empresa
brasileira já tem projetos aprovados
para a geração de 10 gigawatts e

este é apenas o começo.

PIBdo
G20COMUNICADO

Namédia, o Produto
Interno Bruto das 20
maiores economias do

planeta desacelerou
em 0,7% no quarto
trimestre do ano e

fechou o mesmo com

crescimento de 2,8%.

A Lunender Indústria do Vestuário Ltda CNPJ 08.471.698/0002-16,
localizada na Estrada Abílio Lunelli n° 6700, Corupá-SC, torna público que

requereu à FATMA a Licença Ambiental de Instalação para a atividade de

malharia. Não foi determinado estudo de Impacto ambiental. O prazo para

impugnação ou manifestação de qualquer interessado é de 20 (vinte) dias
corridos a partir da publicação. O licenciamento será concedido se atendida

a legislação ambiental.

Emprego na
indústria
Segundo dados do
IBGE, no mês de janeiro,
a indústrià brasileira
teve uma redução de
0,3% no volume de

ernp\�gós of,er:tadqs:
Os efeitos dq 'fomp,er
intetnacionalcomeç

!. a cobrar um preço '

.

cada vez mais;caro.

PERÍODO
Edital de Convocação

Assembléia Geral do Instituto Cassuli
O Presidente do Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições
estatutárias (§ 10 do art. 11), vem CONVOCAR todos os membros para
participar da Assembléia Geral que se realizará em 29 de março de 2012,
às 7h30min, primeira chamada e, 8hOO, em segunda chamada, na sede
do Instituto Cassuli de Pesquisas e Estudos Avançados de Negócios
Empresariais, localizada na Rua Donaldo Gehring, 135, 2° andar,
Jaraguá do Sul-SC, para discutir e decidir sobre os seguintes temas:
1-Eleição do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal;
2-Prestação de Contas do Instituto Cassuli (2011);
3-Desligamento de associados e inclusão de novos associados. Jaraguá
do Sul, 15 de março de 2012.

Gilberto Cassuli - Presidente do Conselho Deliberativo

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04640
1 ° 22.380 250.000,00
2° 74.151 23.000,00
3° 83.113 13.00Q,00
4° 52.421 11.800',00
5° 10.175 10.765,00
LOTOMANIA
SORTEIO N° 1227
03 - 05 - 06 - 11 - 18
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62 - 64 - 75 - 80 - 94

MEGASENA
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QUINA
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Sem greve... por enquanto!
/\ coordenadora do Sinte (Sindi.·cato dos Trabalhado
l1res em Educação), Cristiane de Oliveira, afirmou
que o magistério estadual não deve entrar em greve, '

pelo menos por enquanto. Os professores resolveram
em assembléia realizada ontem, em Florianópolis,
estipular um prazo de 30 dias para que o governador
Raimundo Colombo aplique o novo piso nacional dos
professores, estipuladopeloMinistérío deEducação em '

R$ 1.451. No ano passado, a greve do magistério durou .

exatos 62 dias, o que obrigoumilhares de alunos .� pro
fessores a estarem em sala de aulano período de férias.

A qualidade na educação só pode acontecer a partir

Chal'

CESTA BÁSICA ...

em análises simplistas, que não levam em consideração
a valorização dos professores, jamais terão sucesso.

No Brasil, a realidade da educação já faz com que
muitos desistam de ser professores. Baixos salários
são historicamente ignorados pelos que estão no

poder. E se no "Sul Maravilha" existem condições de
trabalho difíceis e professores mal pagos, no Norte e

Nordeste do país a situação é indigna e vergonhosa,
pois temos notícias de escolas que nem sequer ba
nheiros possuem. Enquanto a educação não for leva
da a sério por todos os governos, não haverá esperan
ça demelhora neste quadro.

Enquanto a educação não for levada a
sério por todos os governos, não haverá

esperança de melhora neste quadro.

davalorização domagistério, que leve em consideração
a formação inicial do professor,melhorianas condições
de trabalho, valorização salarial e da carreira e a opor
tunidade da formação continuada.Mudanças baseadas

'Do leitor

O papel do vereador
Muitas pessoas se conformam

em apenas criticar tudo e to

dos, pouco ou nada fazendo para
mudar a realidade em que vivem,
contentando-se apenas em terceiri
zar a culpa, afinal, é bemmais cômo
do criticar e desmerecer do que com

prometer-se com a causa comum.

De outra parte precisamos en

tender que aversão de uma parcela
significativa da sociedade em rela

ção à política e aos agentes políti
cos está ligada diretamente à forma
como a política acontece e como

muitos políticos se comportam, re
tletindo justamente o contrário do

que vem a ser a verdadeira política.
Buscando reverter esta visão atual
da política é que aAvevi, em parce
ria com a Escola do Legislativo da
Assembleia Legislativa de SC, pro
move de 21 de março a 9 de maio o

curso de formação política o "Papel
doVereador".

Tal iniciativa objetiva mostrar

qual o verdadeiro papel do vereador
que, em sua essência, é o de legislar
e, para tal, propondo, debatendo e

aprovando leis que visem melhorar

a vida da comunidade.
Prof. Francisco H. Schork,

diretor pedagógico
\

Racismo

Há pessoas tão escravas de tan

tas coisas, em especial das
coisas materiais. E escravos não são

negros, brancos, mulatos ou ma

melucos, mas são aqueles limitados
pelos seus próprios bloqueios e pre
conceitos. Escravidão é a negritude
sim. DA ALMA. Vejo brancos com

almas negras e negros com almas
alvas de paz e bondade, e Deus quis

que eu soubesse ver a cor de cada
um pelas suas atitudes e não pela
sua pele. Preconceito não é apenas
crime, é pecado. E eu, como bom

cristão, rezo pela alma de quem pra
tica essa iniquidade, pois o inferno
está aberto a todas as cores, raças,
credos .e castas sociais.

Rubens M. Rau,
funcionário púb6co

I C()J6111"jlllíiJJ�1"tilhf3J 8,1 fS'l'8li,,�Ci 'm.�lpiJ:dã,o. J,�SCJ.·4ff'bn), ...nos2
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,

'�#,mlíümJilii�imjjlPiljJi com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Asmais felizes ...
"

Euma baita bobagem, mas não a posso jogar no
lixo sem dizer nada ... Falo de uma pesquisa que

me chegou às retinas e que diz que de acordo com
um estudo da Fundação Getúlio Vargas as mulhe
res brasileiras são as mais felizes do mundo.

Antes de tudo, não creio que a felicidade monte

acampamento num país ou outro. A felicidade não
tem pátria. Além disso, como é que chegaram ao

tal resultado depois de nos mandarem dizer que o

estudo envolveu 158 nações? E como é que seria
essa tal felicidade das brasileiras? Será que a mu

lher do meu irmão sabe disso, será que ela sabe

que é feliz? Claro que desdenho dessa pesquisa.
A mulher brasileira ainda não saiu da senzala

do cama, mesa e banho, banho no marido ... Mes
mo que as brasileiras, na média, tenham mais es

tudo que os homens, tenham melhores diplomas,
isso não as libertou ainda para a cidadania, para a

independência.
As meninas não são educadas para a cidadania,

para serem felizes, ou tentarem isso. As gurias são

"educadas" para o casamento, para subir 'ao altar,
para adotar o sobrenome do marido como gado
marcado no campo. Sinto muito mas a grosseria
não é minha, é das famílias que educam mal e das

próprias mulheres que não se respeitam. Tenho
muitas amigas jovens, coitadinhas, que futuro! Ou
melhor, que sem futuro ...

Tudo bem, eu sei que para ser feliz não é preci
so nada, absolutamente nada, basta que a pessoa
se veja como feliz, dê-se por feliz. O mais é secun
dário e não ternos-nada a ver com isso, com a feli
cidade alheia. Mas dizer que a mulher brasileira é
a mais feliz do mundo, intriga-me. Só se a pesquisa
fala das "Amélias", das que passam fome ao meu

lado e acham bonito não ter o que comer. Quanto
às outras, duvido.

Verdades
Uma estudante da USP (Universidade de São

Paulo), diz no Estadão que - "Pelo menos em Ci
ências Humanas, é um pensamento totalitário,
querem cubanizar o Brasil". E eu não sei? Os po
bretões da esquerda têm vocação para o fétido,
para o falido, para o que não deu certo. Agora
ouça esta outra manchete, tirada da Zero Hora:

"Do comunismo ao consumismo". Reformas
econômicas recentes atraem lojas de marcas fa
mosas 'e até de artigos de luxo a Cuba. - Ah é, se
entregaram?A foice perdeu o fio, agora querem a

águia, a águia do capitalismo americano? Frou

xos de uma figa, vermelhos falidos!

Valores

Peguei uma revista do Sindicato dos Mé

dicos e lá dentro encontrei esta pergunta: Re
muneração do trabalho médico: quanto vale
uma consulta? Eu respondo: para a maioria
dos médicos que conheço as consultas não

deviam ser pagas, falta-lhes competência, vo
cação. Quanto aos competentes, ah, esses es

tão livres, podem cobrar o que quiser. Os que
tiverem dinheiro que os paguem, e bem, eles
merecem. Mas esses são poucos, bem poucos,
raros mesmo.

Falta dizer

Responda sem piscar: se um ladrão roubar
um banco, esconder o dinheiro e logo depois
for preso, ele poderá contratar, com o dinheiro

roubado, um advogado para tirá-lo da cadeia?
Ao pagar o advogado com o dinheiro do roubo, o
advogado lava o dinheiro, torna-o "limpo"? Res

posta para a caixa postal da Dra. Ética, também
chamada de consciência.

Fale conosco
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As origens e a
influência do
AssociativisOlo
Sociólogo e diretor do Centro de Inovação e

Pesquisas Tecnológicas [aragua'Iec, Victor Alberto
Danich fala da cultura associativista no Vale

_'���.��DO SUL

Pedro Leal

Hoje encerramos nossa série especial sobre o Associati

vismo, trazendo uma entrevista com o sociólogo e di
retor do Centro de Inovação e Pesquisas Tecnológicas Iara
guaTec, VictorAlberto Danich, que fala sobre as origens e a

influência da cultura associativista noVale do Itapocu.
Também falaremos sobre omodelo do JaraguaTec - uma

associação para converter as ideias dos alunos da Católica
de Santa Catarina em novas empresas e novos produtos,
incubando projetos até que estejam prontos para enfrentar
o mercado. O caso da LHF Instrumentação é exemplo do
sucesso deste modelo de empreendedorismo, passando de
um projeto no Iaraguat'lec para uma empresa estabeleci
da, que conta com aWeg e a Embraco no seu rol de clientes.

Uma sociedade

produtiva, criadora
de riquezas e bem

estar, só pode ,

ser resultado de

ações centradas no
Associativismo.

Victor Danich

Associativismo é unidade básica
da sociedade, diz sociólogo

o Correio do Povo: Corno e de onde

surge essa cultura do Associativismo?
Victor Danich: Ó Associativismo

como uma das unidades básicas da as

sociação humana, s-urge nas épocas pri
mitivas de forma rudimentar, de modo a

perpetuar a própria espécie. A necessida
de de viver em grupos para se confrontar
com as forças esmagadoras da natureza

fizeram com que os seres humanos se

unissem como grupos caçadores e reco

lhedores. Resulta evidente que, ao longo
da história, as formas de associação vão

mudando de acordo com novos parâme
tros culturais que a própria sociedade

impõe. Na medida em que novas formas
de modos de produção vão surgindo, a

sociedade vai especializando novos me

canismos de associação.

zações estão compostas de seres huma
nos que possuem tendências partidárias.
Não existem formas institucionalizadas

para evitar tal comportamento. De qual
quer maneira, as formas associativas de

cooperação têm como objetivo básico
cuidar dos interesses de seus membros.
Na medida em que as associações con

seguem demonstrar sua capacidade de
colaborar para o crescimento da comu

nidade' fundamentalmente no que se

refere à criação de renda e emprego, sua
influência política torna-se importante.

OCP: Essa influência não poderia ser

uma forma de lobby político?
VD: Não necessariamente, porque os

indivíduos que fazem parte de um núcleo

regimentado pelo Associativismo têm
'. suas preferências políticas ou ideológicas

OCP: Que influência ela teve sobre a particulares. É claro que isso também sig
cultura e a sociedade doVale do Itapocut nificaque deve haver, antes de tudo, um

VD: Na verdade, pelos anos que estou consenso político que atenda os interes
morando em Jaraguá do Sul, percebo que ses das associações. Ao finàl, todo empre
a configuração cultural de seus habitan- endimento empresarial é gerador de ri
tes está intimamente ligada, principal- quezas e, portanto, uma organização que
mente pela sua tradição cultural, ao em- faz parte da própria sociedade. A influên

preendedorismo. Esta forma de encarar o cia política, em última instância, está des
trabalho produtivo, tem como resultado tinada a atender as necessidades sociais.
o próprio Associativismo, focado na rea

lização de interesses comuns da própria
sociedade jaraguaense.

OCP: Qual a importância da ativida
de destas associações para a sociedade?

VD: O Associativismo personificado
pelas associações empresariais, públicas
e privadas são a força propulsora para
o desenvolvimento econômico e social
da comunidade. A atuação em conjunto
dos grupos de empreendedores facilita a

criação de redes sociais que são as repro
dutoras da cultura do Associativismo.

OCP: De que forma ela beneficia as

empresas? E a .comunidade como um'
todo?

VD: É evidente que o Associativismo

Empresarial procura defender os inte
resses do setor. Desse modo, tal iniciativa
contribui para que todos os empreende
dores que atuam nas diferentes esferas
da indústria de bens e serviços se juntam
para atuar de forma coletiva em defesa
de suas reivindicações.

OCP: Essa forma de associação" re
sulta em uma influência política muito
grande?

VD: Com certeza absoluta. Apesar de
que o discurso das associações de todo

tipo está centrado na neutralidade polí
tica' temos que pensar que estas organi-

OCP: Há espaço .para a formação de
novas associações empresariais dentro
do contexto do Vale do Itapocut

VD: Dependendo do tipo. Já existe
uma associação que congrega todo o se

tor empresarial da região, e por isso não

vejo necessidade de criar uma outra.

OCP: Uma incubadora de empresas
como o JaraguaTec seria uma forma de
Associativismo?

VD: De certo .modo é. Os empreende-.
dores são ajudados a criar consciência de

que uma sociedade produtiva, criadora de
riquezas e bem-estar, só pode ser resulta-

...

do de ações centradas no Associativismo.

OCP:Além do Associativismo Empre
sarial, corno essa cultura se manifesta
noVale do Itapocut

VD: Ela semanifesta também nas ativi
dades desenvolvidas pelas várias institui
ções públicas e privadas que existem na

região. As cooperativas são um exemplo.

OCP: A posição coletiva das associa

ções é sempre benéfica para a empresa
ou o empresário individualmente?

VD: Em geral, essa posição é benéfi- .

ca para toda a comunidade empresarial
e para os empresários. Se isso se reverte

em benefícios para o público como um

todo, melhor ainda.
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APOIO
hlcubadora
auxilia na

criação
de novas

empresas

Jal' a c: dando o errlpull$lwão
'inicial para novas empresas

Desde 2004, uma pequena associação ser

ve como incubadora e "berço" para novas em
presas em Iaraguá do Sul. Sediado na Univer
sidade Católica de Santa Catarina, o Centro de

Inovação e Pesquisas Tecnológicas JaraguaTec
é um dos principais caminhos para transfor
mar ideias em produtos e empresas, com foco
na inovação tecnológica.

O projeto que deu origem ao IaraguaIec
surgiu como parte da extensão universitária

em 2002, na então Unerj, e, inicialmente, o

foco seria para empresas de tecnologia tradi
cional mas-antes da implementação, a ênfase
se virou para o uso intensivo da tecnologia e

a inovação. "É uma fábrica de ideias, aliando
o conhecimento acadêmico à prática empre
sarial, na procura de recursos para alavancar
ideias de maneira a atender as necessidades
do mercado", explica o diretor do Iaragua'Iec
,Victor Alberto Danich, ressaltando que as in

cubadoras de empresas são basicamente um

"bolsa empresa".
.

"O empreendedor do JaraguaTec não tem

recursos próprios ou da família para iniciar o
seu negócio, mas sim uma ideia, precisando de

ajuda para por em prática", explica. Atualmen
te, são 15 as empresas incubadas no Jaragua
Tec, com mais duas na fila de espera - e outras

15 que já se estabeleceram no mercado. "O con

ceito é o mesmo de uma-incubadora no hospi
tal: quando uma criança nasce com problemas
de saúde, ela fica na incubadora até estar sau

dável e ser devolvida à mãe, enquanto aqui as
empresas têm uma estrutura para se fortalecer
antes de entrar no mercado", explicaDanich.

Para ter suas empresas incubadas no Ia
raguaTec, empreendedores precisam de um

plano de negócios estabelecido que, se apro
vado, passa a dividir as despesas coletivas do

JaraguaTec (em média, entre R$ 200 e 250 por
mês), o que reduz os gastos para todos os as

sociados, dispensando escritórios individuais.
"O uso e a despesa compartilhada permitem
que os empreendedores aprendam a trabalhar
com recursos' limitados e de forma coopera
tiva", explica o diretor. Entre as empresas que
passaram pela entidade, os ramos de atuação
incluem robótica, tecnologia da informação,
energia renovável, eletrônica e consultoria em

inovação tecnológica.
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Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Decisão da prefeita
fere lei municipal

Aousadia da prefeita. Cecília Konell
(PSD) de comunicar o desligamento

de Jaraguá do Sul daAmvali (Associação
dos Municípios do Vale do Itapocu) sem
consultar os trâmites legais pode resul
tarem mais uma ação civil pública con
tra a administração da mandatária.

Ontem, um dos maiores adversários

políticos dos Konell na Câmara, o verea
dor Jean Leutprecht (PC do B) usou a tri
buna para afirmar que Cecília foi contra
a legislação municipal e que ainda des

respeitou a autoridade do Legislativo.
O parlamentar apresentou o texto da

lei que autorizou Iaraguã a fazer parte do

quadro de associados daAmvali no ano de
1979, durante o governo deVictor Bauer.

Diante dos fatos, Leutprecht antecipou
que, caso o comunicado assinado por Ce
cília seja oficializado junto ao Legislativo,
"urna ação civil pública pode ser protocola
da contra a prefeita, pois hoje não existe lei

que autorize a saída de Jaraguá daAmvali".
Se a prefeita insistir nessa decisão, o

Executivo terá de apresentar um projeto
de lei. Mas, segundo a previsão de Leut

precht, se isso realmente acontecer, ha
verá apelo popular contra a proposta. "A
própria Acijs (Associação Empresarial
de Iaraguá do Sul) que defende tanto o

Associativismo não pode permitir que
essa decisão seja tomada. Qualquer ci
dadão pode não admitir que isso acon

teça", provocou o parlamentar. ,

MARCElE GOUCHE

Plano dos servidores
Antes de iniciar a sessão da Câmara ontem, os 11 vereadores se reuniram
com representantes do Sinsep (Sindicato dos Servidores PúblicosMunicipais
de Jaraguá do Sul e Região) para discutir o projeto de plano de cargos e salários
apresentando pelo governo de Jaraguá. O tesoureiro do sindicato, Luiz César
Schorner, cobrou a interferência do Legislativo para que aproposta seja revista no
ponto em que o texto da lei desvaloriza o salário dos novos funcionários que
forem aprovados em concurso público desde a profissão de assistente social
até a de telefonista. Os parlamentares se comprometeram em intermediar
urna reunião com a prefeita Cecília Konell antes do projeto entrar em votação.

Animais não trazem
sorte aos peemedebistas
Os peemedebistas não têm sorte com projetos referentes à causa dos animais. <\

Na Câmara de Jaraguá, Jaime Negherbon levou um puxão de orelha do próprio
promotor do MeioAmbiente, Alexandre Schmitt. O vereador, que sugeriu a

criação de urn abrigo para animais, terá de repensar a ideia ou até retirá-la da
Casa. Já naAlesc, o deputado Carlos Chiodini (PMDB), que apresentou proposta
para instituir aDelegacia Especial de Proteção a Crimes eMaus Tratos contra os

Animais, esqueceu de trocar a expressão Estado de São Paulo por Estado de Santa
Catarina no texto da lei. Nos bastidores daAlesc, o deputado continua sendo
apontadopor colegas parlamentares como "0 plagiador de projetos de lei".

Arthur Müller
Jean Leutprecht (PC do B) usou a

tribuna ontem na Câmara também

para lembrar do aniversário de 35

anos do Ginásio ArthurMüller, e
lamentou o descaso do governo
municipal com o imóvel doado

pelo Estado. O vereador citou ainda

que devido ao abandono do local a
Prefeitura é alvo de uma ação civil
pública, de autoria dos parlamentares
da oposição no Legislativo.

MARCELE GOUCHE

Piada pronta
o líder de governo naCâmara, JoséOzório
deÁvila, o popularZé daFarmácia, foi
motivo de deboche ontem na sessão,
quando disse desconhecer o assunto do
comunicado que Cecília Konell fez sobre
o desligamento de Jaraguá daAmvali.

Audiência
o promotor do MeioAmbiente da
Comarca de Iaraguá, Alexandre Schmitt,
pretende realizar audiência pública
para discutir a questão dos animais no
próximo dia 28. Interessado pelo tema,
Jaime Negherbon (PMDB) sugeriu o
espaço da Câmara deVereadores,

Pedido de vistas
Bem que a bancada do PT tentou,mas
não foi desta vez que os vereadores
Justino da Luz e FranciscoAlves
conseguiram a aprovação ,do projeto
de lei que versa sobre a notificação
compulsória dos exames de gravidez
positivos nomunicípio. Adernar
Possamai (DEM) pediu vistas a proposta.
O debate fica para as próximas sessões.

"
o João José do Santos (superintendente
do Dnit de Florianópolis) é o câncer

das BRs de Santa Catarina.

Vereador Lorlval De1P.TJl.w.thê (PSD), l"epetmdo
a fneS'JlDa dOOlal'3l!�ão feita pelo 1Tel'eador' de
G"WiU'fmm.op,m Caubi Ph:dleiro (pDT). A clii;ica
r'lfd,ere�se à deBIOI"a Da, exet't18.çOO dos semços
pI'ometldos pardo as J"ooovia..iGj, do Estado.
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Radical

Showde
manobras

2º Jaraguá Motorsport, no Parque de Eventos

promete muitas atrações no domingo
o 2° Jaraguá Motorsport promete

agitar Iaraguá do Sul com uma progra
mação intensa. O evento automotivo
acontece no domingo, no Parque de

Eventos, durante todo o dia. Uma das

principais atrações será a Pro TorkArte
e Domínio Shaw, especialista na práti
ca de wheeling (show de manobras ra
dicais com moto).

A equipe entra em cena às 11h e

também às 17h para o delírio do pú
blico. Com motos que vão de 50 até
1000 cilindradas, os pilotos fazem um

verdadeiro espetáculo de manobras

radicais, nas quais demonstram habi
lidade sobre duas rodas.

- "Preparamos uma bela apresenta
ção' com vários efeitos especiais para
deixar a galera impressionada. Quem
curte uma adrenalina não pode perder
esta oportunidade de conferir o show",
afirma o piloto Samuel Forteski. Para
conferir fotos, vídeos e muito mais
sobre a Pro Tork Arte e Domínio Shaw
acesse o site www.protork.com/roa
dshow. No dia também haverá feira e

encontro de carros antigos e abertura
do Campeonato de Som Automotivo,
tunning e rebaixados da Região Sul.

A realização do 2° IaraguáMotorsport
é do Quatro Rodas Club Car, Braziliam
Crown. Mais informações: 3379-5129

AD NAL A
Pro Tork
Arte e

Domínio
Show

prometem
espetáculo
sobre rodas

FeiraSaldão deVerão acontece neste
fim de semana, naArena Jaraguá

Quem gosta de compras e de preços
baixos tem um compromisso agendado
para este fim de semana: visitar a Feira
Saldão de Verão. O evento, organizado
pela Episteme Eventos, acontece neste

sábado e domingo, naArena Jaraguá.
Consagrada e conhecida pelos con

sumidores da região, a feira traz peças
das coleções de verão de grandes mar
cas com descontos imperdíveis. Além
de roupas, os cerca de 70 expositores,
comercializarão acessórios e calçados a
preços de ponta de estoque.

Além de movimentar as vendas
dos lojistas, o evento também terá um

cunho social. É que o Saldão é um dos
apoiadores da campanha de 45 anos

do Corpo de Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul. Portanto, durante o

evento, visitantes e expositores serão

estimulados a preencher o cadastro
e passar a contribuir mensalmente
com doações para a corporação. Pelo
menos dez mil pessoas devem passar
pela feira.

A Feira Saldão deVerão fica aberta ao

público no sábado das 9h às 21he no do

mingo das 9h às 19h. Outras informações
pelo telefone 33715767 ou pelo sitewww.
epístemeeventos.corn.br,

Baile em Corupá
É neste sábado que a Sociedade

Esportiva e Recreativa Cultural
Hansa Humboldt, de Corupá,
promove o seu Baile do Chope.
Início às 22h30 com animação
da banda Hannover. Ingressos
antecipados a R$ 10. A sociedade
fica à rua Roberto Seidel, 1.551,
bairro Seminário. Informações
ligue: 3375-2500 ou 9122-0314.

Bailão
A Área 51 faz sua inauguração
na Sociedade Botafogo neste dia
18 de março, com grande baile
com o Musical Pé na Estrada, de
Navegantes. Início às 18h e segue
até a meia-noite. A Sociedade

Botafogo fica no bairro Barra do
Rio Cerro. Divirta-se e participe
do sorteio de um Fusca.

Festa de Rei e Baile
A Sociedade Esportiva e

Recreativa Aliança, de Jaraguá
do Sul, promove amanhã, sua
tradicional Festa de Rei com
Baile. Os festejos começam
às 13h30 com a concentração
na sede social e busca da

. Majestade, sr. Claus Giese, com
marcha sob o comando do sr.

Gerson Hornburg. O baile terá
início às 22h30 e será animado

pela banda Presença. Ingressos
antecipados: Posto Mime

(matriz e Rio Cerro) e Flash
Vídeo Locadora. Participação
da equipe Black Lemon.
Aniversariantes do mês têm
acesso livre. O Aliança fica na
Rodovia SC-416, 9.555, Rio Cerro
2. Informações: 3376-0057.

To ne·
A Sociedade RecreativaVitória
Rio da Luz, de Jaraguá do Sul,
promove neste domingo, o seu

tradicional Torneio de Bolão
entre as sociedades e demais

participantes. Para participar
basta fazer uma equipe de
dez pessoas e se inscrever(R$
150 por equipe). Início da

competição às 10h. Haverá

completo serviço de bar e

cozinha, com almoço (bufê) a

R$ 10 por pessoa. Este evento
está aberto para o público, .

mesmo para quem não faz parte
das sociedades. A sociedade está
localizada na Estrada Rio da Luz
Vitória. Mais informações pelo
telefone 3055-8896.
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Previsão do Telllpo

São Miguel
do Oeste

T.
17°31 °

Chapecó
T •
14° 28°

Joaçaba
T.
14°28°

Temperatura
•

mais amena

Madrugada e amanhecer
com chance de chuva
isolada nas proximidades
de Joinville e nevoeiros nas
demais regiões. No decorrer
do dia, o sol aparece entre
nuvens em todo o Estado.

Temperaturamais amena na
madrugada e em elevação
no decorrer do dia. Sábado,
domingo e segunda-feira
tempo seco com sol entre

algumas nuvens.

Lages
....

-

13° 25°
Ensolarado Instável Parcialmente

Nublado

\ ,

Nublado Chuvoso
_

Trovoada

evisão de ventos ara 1e e aragná
• 9h Vento não favorável Sul 6km/h Vento favorável

• 12h Vento favorável Sudeste 11km/h
em um horário

• 15h Vento não favorável Leste 12km/h 90%
• 18h Vento não favorável Leste 12km/h

de possibilidade
de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.cum.br

Humor
Sem Energia no Bar
Joaquim chega no bar e pede uma cerveja bem gelada. O balconista lhe diz:
- Desculpe, mas estamos sem energia elétrica.
E o Joaquim:
- E daí? Eu cá vim para tomaire cerveja, não para tomaire choque!

Sudoku

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
lca
C.>
=
-

O
cn

Joinville

....
18° 27°

HOJE

Jaraguá o Sul
e RegiãoMafra

....
14024° Jaraguá

....
150270

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁ)(: 27°C

Rio do Sul
... .
170290

Blumenau
....
17028°

DOMINGO
MíN: 14°C
MÁ)(: 27°C

SEGUNDA
MíN: 16°C
MÁ)(: 29°C

São Joaquim
....
120240

Lagun�
T •
200250 São Francisco do Sul Florianõpolis

• Preamar • Preamar
• 3h53: 1.2 .1:56: 1.1
·11h53:1.3 • 8h58: 0.7

._ MINGUANTE 15/3
• Baixamar • Baixamar
• 7:53: 0.3 .13:34: 0.6

Tábua
• F:58: 0.4 • 17:02: 0.3

NOVA 22/3 das marés tajai 1mbituba
• Preamar • Preamar
• 2h02: 1.0 • Oh32: 0.6

CRESCENTE 30/3 • 9h01: 0.6 • 8h58: 0.3
• Baixamar • Baixamar

"iiF: CHEIA 6/4
• 6h02: 0.4 ·11h11:0.3
• 16h55: 0.3 ·15h54:0.1

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS 6 7 8 92 3 4 5

2

.I

II
II II

II
II

II
fi

II II

< '

II
II II
II

-

1. Banqueta baixa, larga e estofada / Reserva Parti
cular do Patrimônio Natural

2. Outra pessoa, em relação a determinado indiví
duo

3. Ponteiro do relógio / Pigmento usado na produção
de vernizes

4. (Mús.) Efeito em execução vocal, em instrumen
tos de arco OH flputa, que consiste numa osci

lação de altura (frequência) em torno da nota

principal
5. Tanque ornamental em jardim / Produto apícola
6. Um elemento do concreto
7. Tipo de cadeira usada em barbearia
8. Prefixo que exprime a ideia de negação / Abrevia-

tura (em português) da Venezuela / O nióbio
9. Muito agudo (diz-se de grito, som etc.)
10. Suportar com paciência
11. Certa planta medicinal também chamada araçaí 10

/ Número de Identificação Social
12. Popular figura do folclore brasileiro / Aquele que i 1

pronuncia com hesitação e sem clareza de sons

13. O "E" de TSE.

3

4

5

(3

7

8

9

"12

13
VERTICAIS
1. Forma-se nos tecidos, por infecção / Estabelecido

por lei / O fim da ... elefantíase
2. O nome da famosa atriz Wilma / Antiquado
3. Causar enfado, aborrecimento / (Fam.) Grosseria, -

brutalidade
4. Oue pode ser desenvolvido e levado a termo com

reflexão, arte, zelo / O Dom Pedro, sob cujo rei
nado foi sancionada a lei Áurea e a lei do Ventre
Livre

5. (Fig.) Que eleva espiritualmente
6. Pôr em lista / (Ingl.) Vá em frente!
7. Dar resplendor argênteo a / Dormir (o nenê)
8. Aparência dos corpos segundo o modo pelo qual

refletem ou absorvem a luz / Trama
9. Nenhuma das Alternativas / A língua falada no

Egito / Astro luminoso, centro do nosso sistema
planetário.

-IOS.'3qllJ\J '\fON -6 'l!ê!llUI 'J00 -9 'JeUl!N 'Je3reJd -L '09 '1l!UO!:J1l131:l -9 '031�l3
-5 'u '13AjllOql!i3 -v '3:>!00 'leê!lllj -f: 'Il!Ojeul 'IlA3 -Z 'as\! 'leêal 'snd -

� :SI\!011!:l3f1
-IIlJOl!813 -t:� '06119 '!:Jl!S

-U 'S!N 'In\! -H 'Jl!JalOl -O� 'alUl!Ja:Jel -6 'QN 'N3f1 'U\f -9 'e!J91elI9 "L 'e!aJ\! 9
'eJao 'oêel -5 'OleJq!fI -v 'eoel '1ll3S -f: 'J311\! -Z 'Nddl:l '3�nd

-

� :SI\!lNOZII:lOH

OYlnlOS

SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTA!

NAS BANCAS
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Elijane Jung

verso T Você vai beijar
na boca hoje!

ConseUteiro amoroso
n Sou "afinzaço"de uma mina quefoi namorada de um
rparceiro meu até pouco tempo atrás. Fico pensando, será
que se eu investir vai pegarmal diante dos meus amigos, vão
me ver como fura olho?

R:Amigo, quem domina o coração?Primeiro, seu amigo
ainda é afim da garota? Se a resposta for sim você terá que
por na balança: o que valemais a pena, ela ou ele? Outro

ponto é ver se ela corresponde de verdade ou se está te usando

apenas para fazer ciúmes ao ex. Você está pisando em ovos,
vá devagar, mas se permita apaixonar e curtir o momento,
pensando sempre no melhor para você.

Retratos da vida
Por algumas semanas vi uma querida amiga sofrer por um
relacionamento fracassado. E cá para nós, eu tinha a sensação
de que não deveria ter terminado, de que poderia ter dado
certo. Sabe quando você conhece o casal e sente que tem aquele
"clic" que faz um relacionamento funcionar? Pois é! Eu via isso
nos dois. E ela, neurótica, louca para correr atrás, se humilhar,
implorar... Claro que depois da terapia com a "dra." Elijane, ela
sossegou e eis que
'ontem pela manhã,
o bafe liga cheio de
carinho dizendo que
está com saudade. Não

digo isso para dizer
"Tá vendo como eu

tinha razão?". Apenas.
pra lembrar que tudo

precisa do tempo exato

pra acontecer. E que
o que é do homem o

bicho não come!

,

E O flash
Sambô. Não lembro de já
ter falado aqui, quando eles

apareceram no BBB pela
primeira vez, algumas edições
atrás. Mas agora lembrei que
eles estiveram novamente

nessa edição, há algumas
semanas. Independente de ser

coisa nova ou antiga, os caras
são flash! Absolutamente! A
mistura de rock com samba,
mais a voz do Daniel, mais
a animação da roda de
samba que eles montam nos

palcos, a animação da.galera
presente e a afinação dos
caras ... Baita flash!

,

E a treva
A coreografia das bailarinas do
Faustão (e o próprio Faustão,
mas isso é assunto para outra

"Treva"). Gente, as meninas
são todas lindas e esculturais,
mas quem inventa aqueles
passinhos deve achar que as

meninas são de mola ou coisa
do tipo. Até funcionam em

umamúsicamais calminha,
em um ritmo mais light. Mas'
coisas muito complicadas
para umamúsica rápida, por
exemplo. Fica parecendo que
elas não conseguem completar
os movimentos ... Dá uma

gastura só de ver! Treva!

universotpm@ocorreiodopovo.com.br

�oisa que tóda mulher
sonha é aqueles sapatos
espetaculares com a sola
vermelha, né? Invenção

,

de UlP tal de Loubotin.
Mas outras solas fazem

. sucesso por aí: A Giika
-lã do biog a�ale'ras:
blogspot.corn bol01J.. um

.

post "da hora" sobre
sapatos com arte nos

sol"ados. Parece que à
arte é de uma designer
americana chamada

Taylor Reeves, que
ilustra a sola dos sapatos
em um trabalho feito '

à mão, São desenhos

supércaprichados e

acho que qualquer
mulher usaria. Passa
no blog e. dá umà
conferída nas imagens.

Pergunta
quem quer

A dúvida daMárcia é: "Que
exercício é mais indicado

para afinar cintura?
Não tenho gordura na
cintura, mas ela é reta,
gostaria de ter curvas."
A resposta pode ser

mandada no universotpm@
ocorreiodopovo.com.br.

Responde quem sabe
P: Fora a depilação a laser, técnica para a qual meumiúdo
salário não dá, qual é o método mais eficiente e indicado para a

limpeza do buço? (Josiane)
R:. Um dermatologista pode fazer uma avaliação da sua pele e lhe
indicar amelhor técnica. Entretanto, deixando de lado as melhores

opções, que são também as mais caras (depilação definitiva e

. a laser), o mais indicado é a depilação com cera morna. Mas é

preciso redobrar os cuidados, já que a pele tende a escurecer, o que
significa usar protetor solar, sempre! (Ângela - depiladora)
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HappyHOllr

Sente-se bem

AAssociação dos Amigos Autistas de Iaraguâ do Sul, a nossa querida AMA,
realizará no dia 28, o seu tradicional Happy Hour. O evento será no Clube

Atlético Baependi. Como é de costume, o encontro contará com desfile de moda
e sorteio de brindes Os ingressos podem ser adquiridos na secretaria entidade. O
valor o convite é deR$ 50.Mais informações no 3370-1555.

DIVULGAÇÃO

cliczoQm
�-"

'Garfflleç:B t.O
!no$So ,®V� jite.

Que tal'!
Participe e ganhe uma camisa
da CSM/Futsal autografada
por todos os jogadores. Envie
e-mail para moagoncalves@
netuno.com.br respondendo
a pergunta: Qual é a coluna

que tem 63% de aprovação e

mais de 20mil leitores diários
na região Norte do Estado? O
sorteio será dia 22 de março.
O vencedor ganhará também
os convites para assistir todos
os jogos da Liga, naArena
Iaraguá, Eaínda é claro, vai
aparecer na coluna do Moa.

ever e sa
Não existe ninguém que
não tenha medo da dengue,
mas a pergunta que não

quer calar é: você faz a sua

parte para que o maldito

mosquito desapareça da sua

casa, da sua rua ou da sua

cidade? Salvo as exceções de
sempre, resposta é sonoro
não, porque todos acham

que quem tem que fazer algo
são os outros. Como se você,
que é parte do problema,
não fizesse parte da solução,
também. Ou não?

Humor!
"Juizmandou bloquear o dinheiro arrecadado com amúsica "Ai,
se eu te pego". "Sharon se apropriou do hit", diz estudante." O
problema de bloquear o dinheiro arrecadado com i�, se eu te
pego" é que isso vai forçarMichel Teló a lançar outramúsica ..

COLAGBAU
Para alegria
dos pais
Neide e

Nilton e a

irmã Naira,
a bonita

Nagela
Felippi, cola
grau nesta

sexta-feira,
no curso

de Ciências

Contábeis,
pela
Católica

COLAçÃO Rafaela Susan, rllha do
casal Evanildo e Fátima Kienen,

também cola grau hoje, pela Católica,
-

no curso de Ciências Contábeis

Alerta
um recadinho para a galera
não esquecer: como diz a
lenda, a juventude é úmmal

que o tempo cura, assim como

velhos sempre são culpados de
alguma coisa. E também nunca

respeite um homem apenas
por seus cabelos brancos. Os
canalhas também envelhecem

MAURICIO HERMANN

AMOR O bonito casal WiJJian e Lisiane Lawall
também prestigiou o jantar no Baependi

47 3371-2268

Urna
o mês de abril é o limite

para os que estão nos cargos
e pretendem se candidatar
nas eleições deste ano. Na
Prefeitura de Iaraguá do Sul,
alguns nomes devem sair para
se arnscar nas urnas.

_,

E da gol'!
Um leitor assíduo da coluna
tenta há uma semana ser
atendido pela Central Smiles,
da Gol, para emitir passagem
internacional. Chegou a ficar

quase uma hora ouvindo música
no telefone sem resposta.

moagoncalves@netuno.com.br

Buxixo
Rola um bafafá nos bares da

cidade, que alguns bambambãs,
que adoravam dar um trato

em suasmadeixas, sempre
no último horário do dia,
sintonizaram o canal e calçaram
o sapato de prego. Barba, cabelo
e bigode, tôfora'

Detox
Meus amigos cervejeiros
arrumaram maneira esperta
para dar um trato no fígado e

curar a ressaca no dia seguinte.
O nome do segredinho é Detox:
um suco desintoxicante servido
na Cia da Saúde. Tomou o cara

fica novinho em folha.

Leitor fiel
o leitor do dia é o grande amigo
Elemar Dierschnabel, que
sempre lê esta coluna para ficar

por dentro das novidades de
nossa sociedade. Valeu!

Existem momentos

na vida que são

importantes,
outros que

marcam, e outros

que selam sua

alma, para você
nunca mais

esquecer!

Derlane
Fernandes

MAURICIO HERMANN

MORENA Franciele Godoy na passarela
das beldades, na FUel Living

Dica de compras
Na ilha da Figueira os amigos Paulo e Sérgio da Pabesat

Eletro Telesistemas estão de parabéns pelo atendimento e

qualidade da instalação da Sky. É isso aí "rapeize"!

você tem linha para o seu

telefone fixo + Internet para
o computador ou notebook.

!II>

IVO

• Jjllan Fábio Siqueira,
da IMA -InstitutoMestre
Allan, vem recebendo

elogios pelo excelente
, tl:(lbalhoql,f,efazem su,q
,Ir

academia. Bola brancà.

•.Quem esqueceu
airfliaestá'errf tempo 6le,
desculpar-se:Pàmeld
Albano foi a grande
aniversariante de ontem
JHJai adorar sélher qué![oi
lembrada. Cheers!

.

• No sábado, na Upper
Flor, vai tolai'muito 1

,

"sambanejo, com a

participação do grupo de
pagodeDipresença eJean

.

&�Daniel.

• Dia 25 de março,
a partir das 11 h, no
PaVilhão da Fecarroz, em
Massaranduba, rola a 10

Costela Fogo de Chão.

i.:(] empre1drioDouglas
Bago bate as taças efaz tim
tim bem nesta sexta-feira:

.. ;Seja voluntário,
ajude aAMA
• Com essa, fui!

Traga seu número fixo para aVivo e economize•.

no plano 60 minutos + 2GB
=

Televendas: 0800 601 1058
w.ias Vivo: JARAGUÁ DO SUL - Shopping FaU: Marechal Deodoro da Fonseca, 320/sala 1 - Centro. JOINVILLE - Ed. Vila Rica: YN de Novembro, 702 - Centro. Shopping MueUer JoinvHle: VISconde de Thunay, 235,
terreojloja PI0. Joinville Garten Shopping: RolfWiest, 333, quiosque 10, próximo à praça de alimentação no 2° piSo.Revendas Vivo: JOrnyILLE - JoinceU: Dr João Colin, 34jloja 2 - Centro; Shopping Americanas
- Getúlio Vargas, 1446/Quiosque 08; Shopping Cidade das Flores - Mário Lobo, 106/�la 118; Galeria de lojas do Big da Beira Rio. JARAGUA DO SUL - Maranqoní: Reinaldo Rau, 67; Marechal Deodoro da Fonseca, V:V51. GUARAMIRlM - AL & DJ Comércio de Celulares: Irineu Vilela Veiga, 82. CORUPA - Hansa Sat Ielecornunicações: Nereu Ramos, 40. MASSARANDUBA - MassaJanduba Informática: 11 de Novembro, 2700. u Conexão como nenhuma outra.

Promoção válida até 31/03/2012 (limitada ao estoque). Para retirada do aparelho Vivo Box, o mesmo deve estar vinculado ao plano Vivo Fixo '60min + Plano de dados 2GB, totalizando o valor de R$69,80/més (sessenta e nove reais e- oitenta

centavos), referente ao plano e serviço ativos na linha do participante, sujeito à permanéncia mínima de 12 meses (conforme condições contratuais), sujeito à análise de crédito. Oferta válida para Lojas Próprias, Revendas e Televendas nas

cidades com serviço Vivo Fixo disponível. Consulte o regulamento completo das ofertas, preços, área de cobertura, aparelhos participantes e compatíveis com os serviços e condições de uso em www.vivo.com.br/vivofixo ou em nossas lojas.
A velocidade de transmissão de dados em internet móvel pode variar por vários motivos, como fenómenos naturaís.Tdeslocamento, distância da Estação Rádio Base e picos de tráfego. Após atingido o volume de dados da franquia dos pacotes
Vivo Smartphone Ilimitado, você permanece conectado sem cobrança de excedente, com redução de velocidade que varia entre o máximo de 32Kbps a 64Kbps. Vivo, maior cobertura 3G do Brasil conforme site www.teleco.com.br de 08/11/2011.

i I

Irri
I
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Crônica

A25 quilômetros do
Centro de [araguáCharles Zimmermann,

escritor

Pomerode é charmosa, com
suas ruas cobertas de pedra,

ruazinhas simpáticas e tranquilas.
Suas casas possuem organizados
jardins normalmente floridos.
Ela preserva os traços culturais
herdados dos colonizadores vindos,
na maioria, da Pomerânia, região
do Norte da Alemanha. O maior
acervo de casas enxaimel fora
da Alemanha, em Pomerode é
encontrado. Ela é limpa: ou seja,
tem.lixeiras nas ruas, o caminhante
tem onde deixar o seu lixinho. Lá
você encontra descendentes de
alemães passando pela rua, como
o velho bigodudo à moda bigode
de foca, às vezes num traje típico
alemão, que conduz uma charrete
puxada por um pangaré branco,
ou a moça loura e descolada que
dirige uma scooter amarela em alta

Novelas

velocidade, com cabelos ao vento.
Em Pomerode encontrei amelhor

torta de chocolate que comi na
minha vida. Na rua principal da
cidade tem onde tomar relaxado um

chope artesanal acompanhado de
salsichas, quase debaixo de enormes
árvores, e apreciar danças folclóricas,
e até dançar danças folclóricas. Há
alguns restaurantes de pratos típicos

Em Pomerode encontrei a
melhor torta de chocolate que

comi na minha vida

alemães, onde no cardápio aparecem
nomes com vogais tremadas, uma
característica do idioma alemão.
E tem os museus que abrigam
artefados de diferentes períodos da

AMOR ETERNO AMOR· Globo
Carlos fica perturbado com a presença de Miriam e decide ir embora.

Jacira tenta tranquilizar Tobias. Pedro fica ansioso ao saber do encontro de
Carlos e Miriam. Fernando pergunta a Priscila por notícias de sua noiva. Car
los pega os desenhos que fez de Elisa e pensa em seu encontro com Miriam.
Fernando procura Gabriel no consultório de Beatriz e Regina se impressiona

•

com o rapaz. Miriam induz Carlos a falar sobre seu passado. Gracinha se

insinua para Pedro. Gabriel consegue falar com Miriam. Clara diz a Fernando

que sonhou que a irmã encontrava outro noivo. Carlos leva Miriam para con

templar as estrelas e os dois se aproximam.

IlQUELE BEIJO - Globo
Ana Girafa diz a Maruschka que só pediu o reconhecimento para impedi-Ia

de derrubar o Covil do Bagre. Camila dorme na casa de Ricardo. Joselito b'onver
sa com o espírito de Iara durante o velório da prima e Amália percebe. Alberto co
memora com as sócias a venda da primeira produção do creme e convida Cabo
Rusty para trabalhar com eles. Rubinho procura o Doutor Nebarian e pergunta
sobre as chances de Vicente voltar a andar. Juliana entrega a Vicente e Sarita
o nome da substância que matou a senhora francesa. Marieta não se conforma
com o nome que Olavo deu para a filha. Camila diz a Brites que vai retomar seu
casamento com Ricardo e pede demissão do restaurante.

FlNIl ESTAMPIl • Globo
Tereza Cristina culpa Griselda por todos os males que ocorreram em

sua vida e pensa em sair do país. Baltazar se lembra do que Pezão fa
lou para Celeste. Marilda grava tudo o que sabe sobre Tereza Cristina e

entrega para Griselda. Ouinzé observa Teodora e Ouinzinho. Zuleika vai
à "Fashion Moto" para comprar uma motocicleta. Celeste expulsa Balta
zar de casa. Mirna Bello avalia as fotos de Enzo. Tereza Cristina manda
Pereirinha embora. Teodora conta para Ouinzinho que vai viajar e tenta

disfarçar o choro ao falar de Ouinzé. Todos conversam sobre a briga entre
Baltazar e Pezão. Crô pensa em oferecer abrigo para Baltazar. Celeste
afirma a Solange e Daniel que não voltará atrás em sua decisão. Alberto
critica Guaracy por deixar Dagmar se encontrar com Wallace.

VlDIlS EM JOGO - Record
Nelize ouve Rita ao telefone e ela disfarça. Rita afirma que precisa provar

que Patrícia pagou a testemunha que a viu no cativeiro. Nelize desconfia de
Rita. Lúcia entrega objetos pessoais a Regina no hotel. A empresária conta

para Lúcia que Lucas a sequestrou, Cleber e Elton. Regina afirma que não
denunciará Lucas, pois deseja que Cleber permaneça no cativeiro. Lúcia conta
para Regina que Patrícia saiu da mansão de Francisco e que seu leite secou.

Cleber implora por remédios. Marialice sonha que Jorge é o Palhaço. Raimun
do afirma que eles se vingarão do responsável pela morte de Augusta.

CORllÇÕES FERIDOS - SBT
Aline é levada pelos sequestradores para uma casa abandonada.

Amanda se sente ofendida por Glauco achar que ela planejou o sequestro
de Aline. Os sequestradores amarram os braços de Aline. Lucy pergunta a

Heloisa o que ela está fazendo na igreja. Heloisa afirma que está decidida a

se apresentar a Amanda. Com o sequestro da sobrinha predileta, Vera fica
em prantos. Amanda diz a Glauco que quer ir para a casa de seus tios. Vitor

pergunta a Olavo o que Amanda queria quando entrou na igreja. Amanda
chega à mansão dos tios ao lado de Glauco. Vera diz a Amanda que ela se

superou ao planejar o sequestro da prima. Eduardo chama Glauco para uma

conversa e o acusa de estar seduzindo Amanda. Vera diz que Amanda pediu
para sequestrarem a prima por inveja.
* O resumo dos capíMos é de responsabilidade das emissoras.

história de seus imigrantes.
Pelo Centro, as antigas casas,

casarões e estabelecimentos
comerciais de arquitetura alemã, vão
sofrendo reformas. Se adequam a

cafés, bares, restaurantes àmedida

que cresce o fluxo de turistas dos
Estados de São Paulo, Minas Gerais
e Paraná. Sair de bicicleta pelo seu

interior vai além dos livros de história
do segundo grau: as pontes em
madeira, cobertas. As rodas d'água,
emmadeira. As hortas ao lado de
cada casa e a vaquinha num rancho
nos fundos de casa. Nas paradas
para descanço; observar as pessoas
conversando e bebendo ao lado de
uma cancha de bocha dentro de uma
sociedade de tiro. Pomerode é um

pedaço do Brasil em que é possível .

você sentir nostalgia daAlemanha
sem nunca ter pisado naAlemanha.

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do SulClique animal

Estes fofinhos
estão para adoção.
São tres :témeas
e seis machos.
Estão com 40 dias,
já desmamados
e vermifugados.
Para adotar entre
em contato com

Márcjo, pelo
9629·8510 ou no

marscl@live.com

Duty tem 4 anos, é
manso e gosta de estar

acompanhado. Zezé
tem 6 anos e émuito

querido também. Ambos
receberam tratamento

veterinário completo
incluindo chipagem para
identificação e agora

esperam um lar. Para

adotar entre em contato
com a aínica Schweitzer,
�Io telefone 3275-3268

Aniversariantes
16/3 Jackson Luis Muller Rosane B. Jarschel
Ademar Lipinski Janete L. Popadiuk Rosane Junkes
Ana Carolina Ziene Lauro Gasperi Rosane M. D. Beltoni
Cristiano Jose Rosa Londa Windorss Rudinei Erich Schroeder
Dorotti Hlnsching Louise Nely Holpahausen Sandra Mara C. de Nora

'. Eliete da Silva Knihs Marcos A. L: de Moraes Sandro Lenz
J Elisangela Atkinson Marcos Paulo Schewer Sandro Sidnei Lenz

I'" Erondi C. Lopes Filho Milena Carvalho Sonia R. Emmendoerfer

�� Igor Caetano Gumz Orivaldo Bispo de Souza Sonia Teston

.. Iraci Barg Renato Meier Sueli Aparecida �ilert
II Isadora Vicenzi Ped�, li Ii lI! II J�fl9,rFl�·IYf[ffl1Iffi III j H II ti H t iil U Hl H 11tH iI j J j f.

Horóscopo

'f PEIXES
IT Aceite a ajuda dos colegas para realizar

tarefas e concen t;;-;:,ç em cada etapa
para não cometer erros. Assim, você
poderá finalizar pendências que
pareciam empenadas. No romance,
privilegie o diálogo. Cor: rosa. .

t �
.

_ ......."........,��7I!IiIIlIi",,'.� ,'$I�:i.J�)fL'II�II1Il/IllUiIiIIBIIIJ

ÁRIES
Tente segurar a impaciência O céu
revela que você terá sucesso se

planejar seus próximos passos. Seja
uma pessoa prática nos assuntos
profissionais e familiares. No romance,
não deixe dúvidas sobre os seus

sentimentos. Cor: tons escuros.

TOURO
Remoer pensamentos aumentará a
sua impaciência Enquanto estiver
trabalhando, procure focar as
necessidades da familia. Se estiver só
e pensando em se amarrar construa

primeiro boas amizades. Cor: azul.

II
GÊMEOS
É hora de cumprir com os prazos
combinados anteriormente. Não deixe

que cobrem algo que ainda não fez.
Como estará com muita disposição,
tome a iniciativa em seu trabalho.

Relações estáveis contam com um

clima de muito envolvimento. Cor: rosa.

� CÂNCER
� Seja mais paciente para evitar

,

desentendimentost O cuidado com as

suas palavras evitará brigas sérias.
Ótimo dia para dar continuidade a

trabalhos em equipe. Dedique-se
à pessoa amada para curtir um dia
feliz. Cor: tons claros.

LEÃo
Se quiser melhores resultados na

carreira, abrace responsabilidades.
Não se irrite se um colega discordar
de você. Se você vive uma relação
estável, curta o carinho e a

sensualidade do convívio. Cor: pink.

VIRGEM
Boas vibrações para quem deseja
aperfeiçoar suas atividades
profissionais. No campo afetivo,
sensualidade estará em alta. Aproveite
para se aproximar daquela pessoa
especial. A dois, a troca de carinho
estará favorecida. Cor: bege.

.n.
UBRA
Dê mais atenção às responsabilidades
sejam profissionais ou familiares.
Se você fez promessas relacionadas
a dinheiro aos parentes, precisará
cumpri-Ias. A união estará repleta de
sensualidade. Viverá bons momentos
com a pessoa amada. Cor. laranja

ESCORPIÃO
cautela com suas palavras: uma
frase dita em hora errada poderá ser
mal-interpretada no trabalho. Seja
mais envolvente na companhia da sua
cara-metade, assim, receberá carinho
em dobro. Procure pensar mais nas
necessidades do seu par. Cor. marrom.

SAGITÁRIO
Mostre seus talentos para aprimorar
sua qualidade de vida Com isso,
poderá proporcionar mais conforto
aos familiares. Na união, aposte na
_dedicação. Terá sucesso na conquista
se a entrega for total. Cor. preto.

CAPRiCÓRNIO
Mostre o quanto você é competente e

como tem poder de decisão. Para isso,
não desista das atividades que estão
sob a sua responsabilidade até concluí
las. No romance, manifeste seu afeto.
O par saberá retribuir. Cor. laranja

AQUÁRIO
A ansiedade vai comandar o astral,
tenha cuidado para não fazer tem
pestade em copo d'água. Concentre-se
em ganhar dinheiro para realizar
sonhos materiais. Relação sentimental
repleta de sensualidade. Cor. preto.

=
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Amanhã é comemomoo, na Irlanda -e pnndpalmente
nos páíses que falam 21 língua inglesa o St Piltritks

Day PIa de São Patríciq� São Patricio é um dos

padroeiros da
r

iIarrla e ã 'COfil91oorado o disseminador

ploneiro da 'igreja catófica :nesse país. O Dia de São

Patrlào é hqjeh �velroentel o dia de santo lmais

amplamente comemorado no mundo.

�� 00 de da comemoração, as pessoas
vestern-5e de trajes verdes, saindo às 'ruas em uma

knga caminhada fesfue.
É hoje! A mistura da batucada do Seuce1so com o rotk'n1JO do Pablana São Pamào usou {) 11ra7o para explicar a SanôsSir f la
vai invadir o London Pub. E para a galera participar; segue a le1ra da nCNa Trindade aos� telesl com issoJÜ uso de Ire\lOS
música do Patifaria, intitulada "Pablito Escchat'. de 1:rês folhas e similares estão :infimamente 'ligados

acs� Par isso a ror verde é predominante
,

nesla OOebação4 17 de rrerço é :a dam de
ledr:tulID de São Patrfião e,1 rorno a rlaa cai no

meio 'da q-uaTestnag fQIS 1.rdandeses acharam

interes&3J ite ttar um dia -de folga das absfinênãas
deste periodo ràigioso e�r com muílriI 'Cen7eja
e ui5queoda deSão Pat6t.ic)!

Ce1el:xando tudom1 D Saoarner:ttum ?l..ib promove
neSte sábadoo � PatiiCk'sDayl Dec:oraÇão temátical
maríl1e verde nas oorv� cartolas personarmadas e
um lepred1aun i minuto homenzinho de Vestes

� simb6licas ;moedas de 'Ouro para
tOSdentes.

ais ãnfonnações 00 sacramen'tLlmpub@gmal�t:om
33]Q.: m/l 8832-1524 ou9ÇU5-6424..

c U L T
'i, 11. b\ogspot.comWWW·cabanacun..

Pablito, Pabrrto Escobar -,

Se foi a fronteira, muamPa buscar

Pablito, Pabtito Escobar
Ele está dlegando, vamos esperar

Nos anos 70 veio de Medelin
Menino mirrado, com seu mocassim

Chegando ao Brasil, Jaraguá do Sul
/

Seu tio encontrou, ele lhe falou

Pablito querido, tu vais viajar
Tu vais à fTonteira, BrasillParaguai
Mas não tenha medo, a viajem é animal
Produto bacanal é tudo legal

E lá foi Pablito, ele foi de busão

Comprou a muamba I que satisfação
Mas quando voltou, atravessando a fronteira
Ele vadlou, ele deu bobeira

Um homem de fardai veio perguntar
O que tem na sacola, você pode mostrar?

Pablto inocente, quis ser educado,
E disse pro guarda, só tenho agarro!

Foi bem nesse instante, que a casa caiu

Ele foi algemado, puta que pariu!
E hoje Pablito, ele tá em cana

Não sabe por que, e ficou sem grana

E seu tio canalha, está a esperar
Outro irmão de Pablito, pra muambá buscar

A banda de rock The Seres cllega a

seu 4° álbum com energia total. A
família Padilha mais única que nunca..

destila acordes e batidas no CD

intitulado 1120121'. A música, ·'Verão

de 1987", mostra que o The�
não está para brincadeira. Rcamos no

aguardo da festa de lançamento
desse álbum tão esperado pelos fãs.
Voltamos ao assunto em breve!

C?orlfira ia agenda do tina I de semana no nDSSO blcg!

� a noite, no� do Oca, rola o -vai O

evento é para re1err.bar e celebrar bar;das que se
deslacaran no cemoo urdergrourd ca'1aTfuer:se na

década de 9O..k ladls que eSlatão
as jaraguaenses Die Heis&!t1 �,... �;I.�

AorianópoIis EuIhanaSia e Calit*a

Con2agem� e a 1.JIQ.u�

Americana. O fes!aê torne!Ça às 22h. Os :-�
0JS1am 10 e podem ser �as

local e na hora do

Murilo Soares: 27 � natural de

Tubarão, estreia amanhã <DTX) pan:eio
'do bIog Cabana Gl1t Mxa em

Jaraguá derle 2005 e toca na bcnla
Frade Negro. MuriIo e&:reW rixe
bandas e tendências na área heavy da
música. No post de aTB1hã, Mrio
fala rixe o Q) da bcnJa AIatdic

TrendIo11, de Gicüna. É o heavy lTIe1a1
de Santa Catarina em destacpe.
Bem-vinch ao time part:eiro!

Foto: Região Rock

VIA E TRANQUILO,
VIAJE COM elA DO ÓL�O!

ciadooleo@ciadooleo.com.br
Fone: 47 I 3371 3663

Avenida Prefeito Wa'ldemar Grubba, 3691-Vila Lalau - 89256-502 - Jaraguá do Sul - se
r

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Elltão mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com
, "
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Ontem e �oje .

ARQUIVO HISTÓRICO

MARCELE GOUCHE

As fotos acÍlDa mostram a casa de
Tuftie Mahfud, edificação concluída
no ano de 1938 e situada na aveni
da Getúlio Vargas. O prédio chegou
a ser sede da Prefeitura no rJDal da
década de 1940 e também abrigou
o Fórum da cidade. Atualmente, em
seu espaço f'lSico funcionam uma

banca de revistas, um estúdio de

tatuagens e uma farmácia, entre
outros ramos de negócios.

1952

Eleições na
. Câmara Federal

Em 16 de março de 1952, o Correio do Povo

publicou nota com os resultados das eleições
federais. O texto dizia: "Realizaram-se as elei

ções para a mesa da Câmara Federal, sendo
feita combinação entre todos os partidos. O re

sultado foi o seguinte: para presidente, Nereu
Ramos (PSD); para vice-presidente, José Augus
to (UDN); 20 vice-presidente, Adroaldo Mesqui
ta da Costa; 10 secretário, Rui deAlmeida (PTB) ".

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
RI

Lunender ��Z- t'
- '-'"

I Grllpo Lunelli

.

*

Lunelli �gOt:*

Pelo mundo
1843

:Fundação de Petrópolis -
a Cidade Imperial
Petrópolis é um município do Estado
do Rio de Janeiro, fundado em 16 de

março de 1843, por iniciativa de Dom
Pedro II e, por isso, também é chamada
de Cidade Imperial. Em 2010, segundo
censo do IBGE, Petrópolis contava com
uma população de 296.044 habitantes. O
clima ameno, as construções históricas e a

abundante vegetação são grandes atrativos
turísticos. Além disso, a cidade possui um
movimentado comércio e serviços, além
de produção agropecuária (com destaque
para a fruticultura) e industrial. Petrópolis
é a sede do Laboratório Nacional de

Computação Científica, uma unidade
de pesquisa do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação.

1998

Papa se desculpa por
omissão de católicos
Em 16 demarço de 1998, o Papa João Paulo II pediu desculpas
pela omissão e silêncio de alguns católicos romanos
durante o Holocausto. Após a Segunda GuerraMundial,
o termo Holocausto (com inicialmaiúscula) foi utilizado
especificamente para se referir ao extermínio de milhões de

pessoas que faziam parte de grupos politicamente indesejados
pelo então regime nazista fundado porAdolfHitler. Havia
judeus, militantes comunistas, homossexuais, ciganos, eslavos,
deficientes motores, deficientes mentais, prisioneiros de
guerra soviéticos, membros da elite intelectual polonesa, russa
e de outros países do Leste Europeu, além de ativistas políticos,
Testemunhas de Jeová, alguns sacerdotes católicos, alguns
membrosmórmons e sindicalistas, pacientes psiquiátricos

,

e criminosos de delito comum. Mais tarde, no correr do
julgamento dos responsáveis poresse extermínio, o termo
foi sendo aos poucos adotado somente para se referir
ao massacre de milhões de judeus durante o regime nazista.

Personagem histórico

Santa Paulina

. Em homenagem a ela foi'construído o Santuário
de Santa Paulina, localizado em Nova Trento

Contabilidade
Consultoria Empresarial

�R�!S\it ua� --'-Ou"-a-lidade
h'�P;l!;il,\lW4

f1<:'l\l)l,1h,;�il�.d"

f.'r\lf�51SÍáw�li�nw
CQITlp$'(�l1;;';\;,l

C,rlZlchbmdadQ.

www.��lt1.\�..•;Qm.bj..

{4'1'�1'1�.N1

Amabile LuciaVisintainer, hoje Santa Paulína, nas
ceu emVigoloVattaro. na Itália, em 16 de dezembro
de 1865. Foi uma religiosa ítalo-brasileira canoni
zada em 19 de maio de 2002 pelo Papa João Paulo
II. Nasceu no seio de uma família de poucas posses
que, em 1875, emigrou para o Brasil como muitos
outros trentinos, estabelecendo-se na localidade
catarinense de Nova Trento. Desdemuito cedo,
atuante nos serviços religiosos da sua paróquia,
emite os votos em 1895 e torna-se Irmã Paulina do

Coração Agonizante de Jesus. Amábile dá início à

Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Con

ceição na atual Irmandade Santa Casa de Bragança
Paulista. Em 1903 deixa Nova Trento e, no bairro do

Ipiranga, em São Paulo, ocupa-se de crianças órfãs
e de ex-escrav�s abandonados. A partir de 1918

passa a ter uma vidamuito reservada, dedicando
se à oração e à vida contemplativa. Em 1938 já

" demonstrava sérios problemas de saúde causados
pela diabetes, até que lhe foi amputado o braço
direito. Passou os últimos meses de sua vida cega,
vindo a falecer em 9 de julho de 1942. Em 18 de
Outubro de 1991 foi beatificada pelo Papa João
Paulo II por ocasião da sua visita a Florianópolis.
Foi por fim-canonizada em 19 de maio de 2002 pelo
mesmo Papa, recebendo oficialmente o nome de

�wt�,P�ulin� do Ço�açãqAgon�ante, de Iesus..

I ,
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Cecília Konell pode
repensar a decisão

Prefeita mantém Jaraguá na entidade se

provarem que a antena está em Massaranduba

do para ser seu vice na eleição
deste ano. Bayer preferiu não se

pronunciar. Lunelli vai falar so
bre o assunto ainda hoje ou na

semana que vem.
Em reunião na tarde de on

tem na sede da Amvali, em Ia
raguá do Sul, os prefeitos Mário
Fernando Reinke, Nilson Byla
ardt, Luiz Carlos Tamanini e Fe
lipe Voigt decidiram conversar

com Cecília. Antes do encontro,
eles vão procurar o IBGE (Ins
tituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) ou outro órgão
competente para comprovar
que a antena está em Massa
randuba e levar o documento à

prefeita. liA saída poderá gerar
prejuízo para a entidade, por
que Iaraguã é quem mais arre

cada, 52% de um total de R$ 100

mil", salienta Tamanini, presi
dente da Amvali.

REGIÃO .

ritório de Jaraguá do Sul, sem a

autorização da administração
municipal.

Esse impasse resultou on

tem na exoneração do secre

tário de Desenvolvimento
Econômico e Turismo, Célio

Bayer, que optou por deixar o

cargo. Ele é um dos sócios da
CPR Comunicação Ltda., razão
social da rádio Super Nova, e

foi acusado por Ivo Konell de

traição por, supostamente, ter
se aliado aAntídio Lunelli, pré
candidato a prefeito de Jaraguá
do Sul e adversário político de
Cecília Konell. De acordo com

-
.

a prefeita, Bayer teria afirma-
do que Lunelli o teria convida-

Alexandre Perger

Aprefeita-Cecília Konell pode:voltar atrás da decisão de
retirar Iaraguá do Sul daAmvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu). Para que isso

aconteça, será necessário que o

prefeito de Massaranduba, Ma
rio Fernando Reinke, comprove
que a antena da rádio Super
Nova FM está mesmo dentro
território de Massaranduba.

Cecília se diz traída porque
Reinke assinou a autorização
para a instalação' da antena da
emissora no Morro do Boa Vis

ta, que a prefeita afirma ser ter-

FOTOS ARQUIVO OCP

Ela apresentou um oficio (para
deixar a Amvali), mas não sei se
isso é legal, porque para entrar
precisou a aprovação d. Câmara.

Luiz Carlos Tamanini,
prefeito de Corupá

Isso seria muito prejudicial
politicamente e mais uma

vez mostra a falta de união
. de nossa região.

.
'

Felipe Voigt, prefeito
de Schroeder

Jaraguá não merece isso,
lima prefeita que não tem

coragem de dizer a verdade,
porque há algo mais nisso.

Mario Fernando

Reinke, prefeito de

Massaranduba

A Amvali está em um gTande
momento e essa não é hora

de dispersar, seria um
prejuízo para a região. '

Nilson Bylaal"dt,
prefeito de Guaramiriul

Professores dão prazo, IDas
não descartam paralisação
Na tarde de ontem, cerca de

cincomil professores se reuni
ram em Florianópolis para a

assembleia do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação
(sinte). O objetivo era decidir

quais seriam os próximos pas
sos da categoria na negocia
ção com o governo-do Estado.
A decisão foi de dar um prazo
de 30 dias para que Raimun
do Colombo apresente uma

contraproposta que vá de en
contra com as reivindicações
dos professores. Caso contrá
rio, no dia 17 de abril, quando
encerra o prazo, o sindicato
fará nova assembleia para de
cidir se haverá greve.

A paralisação de ontem

fez parte de um movimento .

nacional. Cerca de 30 profes
sores do Vale do Itapocu es

tiveram na assembleia. De

acordo com a coordenadora
do Sinte regional, Cristiane
de Oliveira, mais educado
res aderiram à paralisação,
mas não puderam ir à Floria

nópolis porque precisavam
dar aulas nas escolas muni

cipais. Os professores exi

gem que o governo do Estado

pague o piso nacional de R$
1.451 para todos os professo
res. "É o primeiro governo que
descumpre o que é decidido

I

em greve", lembra Cristiane.

NEGOCJJ!liÇÃO Caso governo do Estado não ceda,
categoria poderá entrar em greve daqui a 30 dias

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGuÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 40/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 16/3/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 30/3/2012 14h

.

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecim�ntos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, nO 3201, Caixa Postal 01, CEP: 89275-000
Fonelfax: (47) 3374-1191 - e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br

- site: http://iNww.schroeder.sc,gov.br
ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2012 - FAS -

PROCESSO L1CITATORIO N°. OS/2012-FAS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para
conhecimento dos interessados, o encerramento da Licitação Processo de

.Iicitação nO. OS/2012-FAS, na modalidade Tomada de Preços nO. 02/2011-FAS,
para a contratação de profissional Instrutor de Skate para atender ao Projeto
Oficina de Skate do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do
Setor de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social da
Prefeitura de Schroeder/SC, sem que houvesse licitantes interessados nas

duas tentativas de abertura da licitação para contratação.
Schroeder, 15 de março de 2012.

.,

Felipe Voigt
Prefeito Municipal
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Entrega de manual
,

"Calçada Legal" está nas ruas
EDUARDO MONTECINO

a finalidade é a conscientização
sobre os cuidados com a calçada.

Uma das idealizadoras do

projeto, a arquiteta Fabiane
Maiochi, que ajudou a elaborar
o manual, explica que poucas

-

pessoas sabem, mas é de res

ponsabilidade do morador cui
dar e conservar a frente de sua

casa, o que inclui a calçada. "O
manual de apoio foi todo elabo
rado com dicas de como conser
var a calçada, do que é correto e

do que não é legal, para instruir
o morador" conta.

O principal objetivo é me

lhorar as condições do passeio
público, tornando-o agradável,
transitável, e seguro para todos.
O informativo traz informações
técnicas, como: medidas e ma

teriais ideais, regularidade das li
xeiras e acessibilidade. Também
dá dicas de quais árvores para
plantar, e padrões de calçadas
aceitas pelomunicípio.

Informativo

apresenta dicas e

medidas adequadas
para a construção
de passeios públicos
padronizados

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Esta semana, a população de

Iaraguá do Sul começa a co

nhecer o manual de apoio ao

"Calçada Legal, um caminho de

respeito ao próximo". Ontem, a

prefeita Cecília Konell entregou
40mil exemplares do informativo
aos idealizadores do projeto - um

grupo de voluntários, formado

por empresários, lojistas e profis
sionais liberais. Com investimen
to de R$ 14.080 do poder público,

CARTILHA Prefeita investiu B$ 14.080 em 40mil exemplares de apoio ao projeto

Episódio
Durante a entrega dos materiais, a prefeita

chegou a contar um acontecimento engraçado,
mas que poderia tido um final trágico. No Dia

Mundial Sem Carro, 22 de setembro- passado,
a mandatária e seu marido Ivo Konell, secre-

tário de Administração na época, foram ca

minhando à Prefeitura, e o seu companheiro
caiu ao tropeçar em uma calçada em desnível.

Rindo, Cecília disse: "Ivo, eu avisei que preci
sávamos ter arrumado isso antes".

EDUARDO MONTECINO

Biblioteca ganha novo espaço
e conta com dezmil títulos

tecário Raphael Vieira Gomes

Costa, 24 anos, explica que os

livros serão registrados em um

sistema informatizado. "Vai ser
um processo gradativo, os li
vros já passaram pela revisão,
o próximo passo é informati

zar, para o leitor encontrar com
mais facilidade o que quer."

leitores. "O espaço era peque
no e sem infraestrutura, agora
temos um acervo maior e mais

organizado" Ela conta que a

biblioteca passa a oferecer um

cybercafé, com acesso à inter
net. O novo endereço também
acolhe o arquivo histórico da
cidade, mas ainda não está to
talmente pronto.

Para Janine, dar: a oportu
nidade ao leitor de procurar
o livro pela internet em casa

é o maior passo da mudança.
Outro diferencial da nova es

trutura está no ambiente, com
espaço para exclusivo e ade

quado para crianças. O biblio-

A partir de hoje, osmorado
res de Guaramirim já contam

com o novo espaço da Bibliote
ca Municipal Professora Maria
Iva Cabral da Luz. Inaugurada
ontem, a estrutura abre para
atendimento às 7h. Portanto,
quem quiser buscarmomentos
de leituras deve procurar pela
rua Irineu Vilela Veiga, no222.
São dez mil exemplares, entre
romances, literatura estrangei
ra' adulta, juvenil e infantil dis
poníveis à população.

Ianine Bylaadt, responsável
pela Fundação Cultural, expli
ca que a estrutura antiga não

atendia mais' a demanda dos

Para Janine, dar
a oportunidade ao

leitor de procurar o
livro pela internet

, .

em casa e o maaor-

passo da mudança.
• I!'

ESTRURUBA Novo ambiente conta com literatura

infantil e arquivo histórico ficará pronto em breve
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JoãoMarcatto é palco
de diversas atraçõesJ

�,
l Diretoria coloca em prática o plano de tornar

o local rentável ao clube, através de eventos

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OEstádiO João Marcatto será
sede de muitos eventos no

.

fim, de semana. IIFaz parte de
nossos planos de tornar o local
rentável para o Juventus", co

menta o presidente Ierri Luft.
A programação inicia amanhã,
com um almoço no salão social.
O evento é aberto para a comu

nidade, ao custo de R$ 12.
De. tarde é a vez do futebol.

Às 14h acontece o desfile de
abertura do Campeonato Var
zeano. Na sequência, às 15h,
o atual campeão Corinthíans
encara a Yatil, no primeiro
jogo da competição. Fechando
a tarde, às 17h30, os Veteranos
do Iuventus enfrentam os Vete-

.. ranos do Tupy, equipe de Cris
siumal (RS).

A programação segue du
rante a noite, com o 2° Jantar
dos Sócios, evento gratuito para
aqueles que estiverem em dia
com suas mensalidades. O jan
tar também é aberto ao público,
ao custo de R$ 10. "Assim como

no primeiro evento, teremos
uma banda animando a noite",

informa Luft. Durante o jantar
será comercializado o primeiro
lote .de camisas oficiais, ao cus

to de R$ 70 - para não sócios.
Sócios terão 20% de desconto.

No domingo, mais atrações.
Às 9h acontece uma partida
de futebol entre os Amigos de'
Crissiumal e a equipe principal
do Tupy. Para finalizar, às 12h
será servido um churrasco - no

melhor estilo gaúcho - aberto
ao público, ao custo de R$ 15

por pessoa.

/

As equipes de base do Iu
ventus entram em campo no

sábado. Em Guaramirim,' no
Estádio Rodolpho Iahn, o grupo
juvenil enfrenta o Rio Branco,
às 14h. Mais tarde, às 16h, os ju
niores encaram o Avaí.

Segundo jantar para
sócios acontece no
sábado. O evento

é gratuito para os

associados em dia.
Demais interessados

pagam R$ 10.

GE JUVENTUS/AVANTE!

lVIIJJ.,JiTlUS() Diretoria procura formas de
movimentar o João Marcatto e torná-lo rentável

Sub17masculino parte
em busca de título inédito

O basquete sub17 de Iaraguá
do Sul faz sua estreia no Cam

peonato Catarinense na noite
de hoje. Às 20h, os comandados
de Milton Mateus recebem o

Salesiano, de Itajaí, no Colégio
Evangélico. A partida terá a arbi

tragem de Christiano Machado e

Flávio Miranda.

Reforçado com cinco. atletas,
o grupo parte em busca de um

título inédito para o basquete
local. Para isso, será preciso fi
car entre os cinco melhores da

primeira fase e avançar ao hexa-

gonal final. Além dos itajaienses,
na primeira fase a Unimed/FME
terá pela frente equipes de Ioin
ville, Florianópolis, Críciúma,
Balneário Camboriú, Blumenau,
Brusque e São José.

IICom a estrutura que temos

neste ano e o comprometinien
to dos atletas, temos condições
de disputar o' título", reconhece
Mateus. De última hora a equipe
ganhou mais um reforço. O ar

mador Humberto Pacheco, que
havia se transferido para Joinvil
le, não se adaptou e retornou,

lilrlp'ía�da�s
Alojamento
O Comitê Organizador
dos Jogos Olímpicos de
Londres apresentou on
tem detalhes dos aparta
mentos daVila Olímpica.
A decoração é simples,
investindo em sofás e col
chas coloridas. Segundo a

organização, cada quarto
acomodará no máximo
dois atletas durante a

competição. AVila Olímpi
ca conta com 11 edifícios
e 2.818 apartamentos. Lá
serão abrigados 16mil
atletas e oficiais, represen
tando aproximandamente
205 países. Para isso, foram
adquiridas e instaladas 16
mil camas, 9 mil armários
e 11 mil sofás.

NBA.

Mudanças
O pivô Nenê e o alaiar
mador Leandrinho foram
envolvidos em trocas, no
último de transferências
na NBA. Nenê, que atuava
no Denver Nuggets desde
2002, irá defender oWa

shingtonWizards, segundo
pior time da temporada.
No início da temporada,
o pivô havia prolongado
seu vínculo com o Denver
até 2016, no valor de U$
67 milhões (aproximada
mente R$120,8 milhões).
Já Leandrinho deixou o

Toronto Raptors após duas
temporadas e vai jogar no
Indiana Pacers.

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2012

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
TIPO: Menor Preço por Item

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, vi
sando ao Registro de preços a Contratação de serviços para transporte espe
cial de atletas, destinado à viagens intermunicipais elou interestaduais até os

locais de competição: ao longo de 12(doze) meses, conforme especificações
e quantidades estimadas no ANEXO I do edital e ANEXO III - Minuta da Ata
de Registro de Preços. REGIMENTO: Lei Federal 8.666 de 21/06/93, Lei Fe
deraI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e DECRETO 6.737/2009 de 09 de

julho )de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:
Até às 13:30 horas do dia 27 de março de 2012, na Gerência Administrativa
da Fundação Municipal de Esportes de Jaraguá do Sul, sita na Rua Gustavo
Hagedorn 636, bairro: Vila Lenzi. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços '

e abertura dos envelopes serão às 14:00 horas do mesmo dia, na sala de
reuniões da Coordenadoria Administrativa no endereço acima. VALOR ES
TIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 398.000,00 (trezentos-e noventa e oito
'mil reais). OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtida
no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.
br.INFORMAÇÕES: Informações adicionais e esclarecimentos poderão ser

obtidos no endereço acima, pelo Fax (47) 3370-9555, pelos telefones (47)
3370-9797 1 3370-9555 ou pelos e-rnail's ou nelson.esportes@jaraguadosul.
com.br

Jaraguá do Sul (SC), 27 de fevereiro de 2012.

VALDIR BORDIN

I Presid�r,t� I I I '
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• 17/3 - 16h - Ituano x São Caetano

• 17/3 - 18h30 - Palmeiras x Ponte Preta

• 17/3 - 18h30 - Guarani x Mirassol
• 17/3 - 18h30 - Guaratinguetá x Mogi Mirim
• 18/3 - 16h - São Paulo x Santos

• 18/3 -16h - Comercial x Corinthians

• 18/3 - 16h - Catanduvense x Linense

• 18/3 - 18h30 - Bragantino x Botafogo
-

• 18/3 - 18h30 - Paulista x XV Piracicaba

• 18/3 - 18h30 - Oeste x Portuguesa
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• 17/3 - 16h - Olaria x Volta Redonda

• 17/3 - 16h - Madureira x Bangu
• 17/3 -16h - Fluminense x Macaé

• 18/3 - 16h - Bonsucesso x Americano

• 18/3 - 16h - Friburguense x Flamengo
• 18/3 -16h - Duque de Caxias x Resende

• 18/3 - 16h - Boavista x Nova Iguaçu
• 18/3 - 18h30 - Botafogo x Vasco

It�l'"
• 17/3 -16h - São José x São luiz

• 17/3 - 16h - Internacional x Juventude

• 17/3 - 20h30 - Santa Cruz x Vpiranga
• 17/3 - 21 h - Caxias x Cruzeiro

• 18/3 - 16h - Veranópolis x Grêmio
• 18/3 - 17h - Cerâmica x Avenida

• 18/3 - 17h - Pelotas x Novo Hamburgo
• 18/3 -19h - Lajeadense x Universidade

• 18/3 - 15h50 - Arapongas x londrina
• 18/3 - 15h50 - Corinthians x Iraty
• 18/3 - 16h - Roma x Atlético
• 18/3 - 16h - Operário x Toledo

• 18/3 - 18h30 - Coritiba x Paranavaí

• 18/3 - 18h30 - Rio Branco x Cianorte

• 17/3 -19h - Avaí x Brusque
• 18/3 � 16h

- Metropolitano x Figueirense
• 18/3 - 18h - Chapecoense x Marcílio Dias

• 18/3 - 18h30 - Criciúma x Camboriú
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• 17/3 - 11 h - Minas x CSM/Pré-Fabricar

• 17/3 -11 h � São José x Copagril
• 17/3 -15h - Carlos Barbosa x São Paulo

• 17/3 - 16h - São Caetano x Concórdia

·17/3 -18h - Horlpax Petrópolis
• 17/3 -18h - Orlândia x Joinville

• 17/3 - 19h - Suzano x Umuarama

• 17/3 - 19h30 - Corinthians x Atlântico

• 17/3 - 20h15 - Tubarão x Macaé

• 17/3 - 20h30 - Assoeva x Maringá

• 16/3 - 19h15 - Baumann x Kiferro

·16/3 - 20h15 - Kaiapós x Coremaco
• 16/3 - 21 h15 - Noite à Fora x PQN

rICJlZ�trJ!lJí!."""III"'"!'I"!I�/'''.
• 17/3 - 15h30 - Vitória x Estrela da Praia

• 17/3 - 15h30 - Estrela Azul x Santa Cruz

• 18/3 - 15h30 - Juventus x América

• 18/3 - 15h30 - Santos x Tupy

r�li!l!l!a;mfJ'llIglllI"!"'111
• 17/3 - 15h - Corinthians x Vatil
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• 17/3 -15h - Texfio x Carila (3°f40)
·17/3 -16h - Néki x Amizade (1D120)

lCIiJJ:!fJflJf!J!!ft!Jim!J1!lmm!!!t!"'"111
.. 17/3 - 13h30 - santa luzia x Glória

• 17/3 -13h30 - Benjamin x 1° Braço
• 17/3 - 15h30 - Amizade x Cruzeiro

• 17/3 - 15h30 - União x Morangos
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Caso é confirmado emGuaramírím
Menino de 8 anos

deve ganhar alta
hoje. No fim do ano

passado, mais três
casos da doença
foram registrados

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Carradore

/\ Vigilância Epidemiológica de
..L\Guaramirim confirmou on

tem o primeiro caso do ano de

meningite viral da cidade. Um
menino de 8 anos está internado
desde o dia 9 no hospital Padre
Mathias Maria Stein. Ele passa
bem e deve ganhar alta hoje. Nos ,

últimos dois meses de 2011, mais
três casos da doença foram con

firmados emGuaramirim.

Segundo a técnica da Vigi-

lância Epidemiológica, Rosi
mar Liz, na sexta-feira passada
a criança começou a apresentar
sintomas como febre, vômito e

dor de cabeça. Após ser inter

nada, exames constataram me

ningite viraI.
O menino estuda na mesma

escola onde quatro crianças fo
ram diagnosticada no ano pas
sado commeningite bacteriana.
"Não há qualquer relação com

os casos, pois a meningite viral
é comum nessa época do ano",
afirma Rosimar. Em agosto do
ano passado, Leónardo Souza

Soares, 15 anos, morreu vítima
de meningite bacteriana. Na

mesma semana, um menino de
12 anos também foi internado
com suspeita de meningite. Ele
ficou no hospital alguns dias e

se recuperou bem. Uma sema

na antes, outro estudante de 14

anos também foi diagnostica-

EDUARDO MONTECINO

'"
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ALERTA Secretário João Vick reforça
cuidados de prevenção contra meningite

Saiba mafs

Meningite é a 'inflamação das meninges- as
membranas que envolvem e protegem o Sis
tema Nervoso Central-. Existem vários tipos
de meningites e a mais perigosa é a bacte

riana, que se não for tratada a tempo pode
deixar graves sequelas e até matar. A doença
atinge pessoas de qualquer idade, mas prin
cipalmente as crianças.

ventilação e commuita gente. possível,deixe o sol entrar, principalmente
nos quartos. Evite locais fechados e mal ven
tilados. Mantenha as salas de aulaventiladas,
com portas e janelas abertas.

Como tratar:
Procure atendimento médico imediato, se
guindo rigorosamente a orientação médica.

Prevenção:
Mantenha a higiene corporal.Lave sempre
as mãos após ir ao banheiro. Tenha higiene
rigorosa com pratos e talheres usados pelo
doente, bem como mamadeiras e chupe
tas. Conserve a casa limpa e arejada e, se

Sintomas:
Febre alta. Forte dor de cabeça. Vômitos. Rígi
dez da nuca (dificuldade de abaixar a cabeça). ,

Manchas avermelhadas na pele (em alguns
casos). Atenção: nos bebês, os sintomas como
irritação, choro persistente, falta de apetite e

"moleira inchada" podem ser demeningite.

Como se pega:
Falta de higiene pessoal e do ambiente,
mãos sujas, ficar em locais fechados, sem

do com a doença, assim como

uma menina de dez anos. To

dos eram alunos da escola São

Pedro, em Guaramirim.

Ameningite virai
" .

e a maas comum

e costuma ser

menos grave.
Ela representa
de 70 a 80% dos
casos da doença,
e geralmente tem
um resultado

favor.ável,�do
tratada a tempo.

Prevenção
A meningite viral é comum

no verão e menos agressiva que
a bacteriana. O secretário de

Saúde, JoãoVick, reforça as me

didas preventivas para evitar o

contágio. "Manter janelas aber
tas, higienizar as mãos, é uma

das medidas que podem evitar
o contágio", enfatiza.

JV SERViÇOS LTOAME,
Rua Antonio Bernardo

Schimidt, 507, Ilha da Fi

gueira, Jguá do Sul, SC,
CNPJ 02.952.123/0001-

58, I.M. 21901, informa
o extravio dos blocos de
NF's de serviço ISS, n°
001 á 250 em branco.

Programação:
Jornal da Band - Oas'6:00 h as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

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

Manhã Show· Das 9:00 h as 12:00 h
Variedades, prêmios e a

participaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

Pr()grama da Tarde - Das 14:00 h as 17�OO h
Variedades, prêmios e a participação do ouvinte

Apresentação: Marcelo Strack

F'one: 3375-05'00 www•.band.frn.gg.com.br
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Cesta básica

Batata e leite estão mais baratos
. /

..._

Neste mês, o quilo
do arroz e do açúcar
. "'" .

irao pesar mais no
bolso do consumidor

JARAGUÁ DO SUL

Tita Pretti

/\ s compras. de supermercado
r\estão pesando um pouco me

nos para o técnico de enfermagem
Ademar SoaresVargas, 30 anos. Para
garantir a alimentação do filho Silas
Damm Vargas, de urn ano e quatro
meses, o jaraguaense compra no

mínimo duas caixas de leite ao mês.

"Compro em quase todos osmer
cados da cidade, porque aproveito
as promoções que cada um oferece.
Percebi que o leite ficoumais barato,
o que dá urna boa diferença no fim
do mês", afirmaVargas.

Segundo pesquisa realizada pelo
Procon de Jaraguá do Sul nos dias 5 e I

6 de março, entre os 13 itens da ces

ta básica, o leite tipo C teve urna das
maiores quedas do preço em relação
a fevereiro. Entre sete estabeleci-

mentos pesquisados, o litromais ba
rato custava R$ 1,48 nomês passado,
e caiu para R$ 1,25. Já o item cam

peão da queda no preço foi o quilo
da batata suja, que custava R$ 0,75 e

agora pode ser encontrado por 0,59.
Entre os produtos que tiveram

aumento no preço neste mês, os

principais vilões são o quilo do ar

roz e do açúcar refinado. O arroz

subiu 6,62% - em fevereiro, o quilo
podia ser comprado por R$ 1,36 e

agora custa R$1,45. Já o açúcar refi
nado subiu de R$ 1,58 para R$ 1,67.

Já na pesquisa realizada no mes

mo período envolvendo 11 produtos
de limpeza, o desinfetante e o sabão
em pedra foram os itens que mais
tiveram aumento de preço. Entre
os estabelecimentos pesquisados, o
desinfetante mais barato custa ago
ra R$ 1,68 - enquanto eraR$ 1,30 em
fevereiro. Amaior diminuição foi no
valor da água sanitária - que passou
de R$ 1,45 para 0,99.

E entre os produtos de higiene
pessoal, o sabonete foi o grande
campeão do aumento, que subiu
44%. Em fevereiro, uma unidade

custava R$ 0,59 e neste mês é en

contrado por R$ 0,85.

FOTOS EDUARDO MONTECINO
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já pode viror realidade.

• Ar-condicionado
• Direção hidráulica
· Trio elétrico e alarme
· Pacote Trend
-limpador e desembaraçador
do vidro traseiro

Novo 6011.0
A partir de

R$27.990
Básico

Novo Gol LO
A partir de

Promoções. válidas até 16/03/2012 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol1.0 2011/2012,4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de R$27,990,00.
Novo Gal 1,0 Total Flex, 4 portas, ano moo. ii/i 2, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00. VFox 1.0, ano modelo 11/12, 2 portas, básico, com preço promocional
à vista a partir de R$ 30.490,00, Fax 1.0, ano modelo 11/12, 4 portas, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 34,990,00, IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações
e nos CETs, Primeira parcela para junho: confira condições na Caraguá Auto Elite. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das
prestações e do CET, Garantia de 3 anos para a Linha Volkswasen 2011/2011 e 2011/2012, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos
de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). E necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concession
ário Volkswagen autorizado, Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834.
www.vw.com.br. Veículos em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
.

A escolho perfeitoN1iJcu.o n.iI.S
eol'ol:�QNA-ruA$

D.Evf!ie'OlO$
.-ct1.�

TECNOLOGIA-ALEMÃ
GnJpo ufo Elite 40 anos de credibilidade. www.autaelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000
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