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Fender xGibSon
Saibamais sobre

as características

das duas maiores
:marcas de guitarra·

cabana
c U L T

Eleições 2012

Mudanças nos
secretariados
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SantaCatarina
acumula dívida

Poliesportivo
Melhor idade
ematividade

Prefeitos da região tiveram
que exonerar ocupantes
de cargos do primeiro
escalão para cumprir
com prazo da legislação
eleitoral. Página 6

Entrevista com secretário

adjunto da Fazenda,
Almir José Gorges, encerra
série especial e aborda
a situação financeira no
Estado. Página 4

Duas competições
movimentam a região.
Microrregionais dos JASTI
envolveram 120 atletas. Já o
Brasileiro de Bolão 23 terá
12 equipes. Página 18

.Acidente

Deficiente auditivo é
atropelado por trem

blush!
Hoje tem especial Saúde da Mulher

Homem de 53 anos voltava para casa de bicicleta quando foi atingido. Por ter
deficiência auditiva e de fala, a vítima não soube explicar como tudo aconteceu.

Página 19

Comércio eletrônico

\

MARCELE GOUCHE

Empresária Angélica Fagundes conta que passou a vender para todas as regiões do Brasil, após aderir ao comércio on-line. Páginas 16 e 17'
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Instaladora
i

Osvaldo
Esta tradicionà1
instaladora elétrica

completa hoje'?3 anos

de existência. Sem
dúvida, uma data para
ser comemorada.

no caixa, aparece em

separado'o valar do, I ri li'� 'i

imposto incidente sobre
esta compra. Neste G��d", "

o contribuinte tem a clara

noção de quanto está
pagando, ao contrário do
Brasil, onde o imposto está

Incorporado ao preço, c)

que' leva à falsa ideia de'
i_ que sãoas empresas ,Que" '

pagam os impostos.

Safra de

algodão
Matéria prima
fundamental para granHe
parte das ,empresas

'

dê nossa região, o
' ,I '

algodão já está em pleno
, desenvolyimeO,to no�
Estados do Centro Oeste

wvvw.ocorreIodopovo.ifCom.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

.

Respeito ao contribuinte

Dia Nacional do Respeito ao Contri

buinte, a data de 25 de maio merecerá
atenção por parte dos jovens empreende
dores de Santa Catarina. Coordenador do

Feirão do Imposto, o empresário Thiago
Coelho, de Iaraguá do Sul, informa que o

objetivo é dar continuidade ao esclareci-
, mento dos contribuintes quanto à carga
tributária que incide sobre produtos e ser

viços no Brasil. "Será um dia de reflexões

com a intenção de levar informações às

pessoas, para que elas conheçam o volume

do que é arrecadado no país e, desta ma

neira, conseguir uma mobilização maior

da sociedade para as reformas que são ne

cessárias nas áreas fiscal e tributária", assi
nala. Thiago é o coordenador nacional do

Feírão do Imposto e do Dia da Liberdade

de Impostos do Conaje (Conselho Nacio

nal do Jovem Empreendedor) e diretor do

Cejesc (Conselho Estadual do Jovem Em

preendedor de SC) e tem uma espinhosa
missão, pois 75% da população brasileira
desconhece ser pagadora de tributos.

Laboratório sobre rodas
O primeiro carro elétrico de competição do Brasil é equipado commotor e inversor

Weg. O protótipo foi demonstrado durante a 8a Competição Fórmula SAE BRASIL

Petrobras, em Piracicaba (SP). O carro, que pode superar 100 km/h, foi projetado e

montado por sete estudantes de engenhariamecânica e elétrica da FEl (Fundação
Educacional Inaciana), orientados pelo professor Ricardo Bock, com suporte do Comitê

deVeículos Elétricos e Híbridos da SAE BRASIL, da empresaMagnetiMarelli e daWeg.

Fórmula
A competitividade dos

produtores de um país
está em função de três
variáveis básicas: o custo
da hora trabalhada X

produtividade X câmbio.
No Brasil, atualmente o

custo da hora trabalhada
está crescente, a

produtividade não
cresce pela deficiência
na preparação dos
trabalhadores e o câmbio
estámuito desfavorável.

Estamos, portanto, no

pior dos mundos e só

é possível reverter isto
commedidasmuito mais

complexas. A principal
delas é a educaçãoe isto
leva anos para produzir
resultados palpáveis.

DIVULGAÇÃO

f'

onto eletrônico
,

Começou a vigorar neste início da semana a exigência
em relação à emissão de ticket pelo relógio ponto
eletrônico, assim como todas as outras exigências
desta legislação. É um claro retrocesso, que apenas
tornamais complexo o registro do ponto. Nos
próximos três meses não haverá punição em caso

de constatação de que o equipamento não está
funcionando, mas, à partir daí, oMinistério do
Trabalho prometemultar. Está tramitando junto ao

Legislativo Federalmatéria que elimina esta exigência,
mas ainda deverá demorar a sua votação final.

Formação
dos jovens
o projeto Empreendedorismo,
que conta com o apoio do
Núcleo de Jovens
Empreendedoresde Iaraguá do
Sul, iniciou na última quarta
feira, as aulas de educação
financeira para 60 alunos de
escolas da rede municipal
de ensino. Este programa
conta com outras duas ações,
sendo que mais uma delas
também ocorre no contra turno

dos educandos. Esta é uma
tendência cada vez mais presente
na educação, ou seja, os alunos
assistem às aulas normais no
turno matutino ou vespertino
e no outro turno têm acesso a

uma outra série de atividades -

amaioria optativa - que
preenche o restante do seu dia.

Formação
à distância
Ganham cada vezmais força no
mercado os cursos à distância e o

Senai está com inscrições abertas
para 14 cursos nestes moldes,
voltados para o aprimoramento
da gestão das empresas. Os
cursos são indicados tanto para

profissionais que estão iniciando
na área quando empresários
que desejammelhorar o
resultado de seus negócios.
Os cursos são inteiramente

via internet e acessíveis a

pessoas de todo o país. As
opções de formações são sobre
empreendedorismo, legislação
trabalhista, propriedade
intelectual, atendimento ao

público, diagnóstico e soluções
de problemas, gestão de custo

e preço de venda, marketing,
processos, projetos, inovação,
marketing pessoal, planejamento
de negócios e qualidade. Há
ainda cursos à distânciasobre

educação ambiental, segurança
no trabalho e tecnologia da.
informação e comunicação.

�
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...........................................................................................................................................................................................Apevi nos bairros
A próxima edição deste vitorioso programa
mantido pelaApevi acontece no próximo dia

24, na Comunidade Evangélica Luterana de
João Pessoa. O tema principal será "Opções de
Investimentos e Como Obter Recursos para
Empresas", conduzido por Slézio João de Souza.

É um evento gratuito que ainda dá direito à

consultoria fornecida pela equipe do Sebrae.

Todos os empresários estão convidados, mesmo
que não sejam associados daApevi. No coquetel
será possível a troca de cartões de visita

entre os participantes.

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04646
1 ° 30.584 250.000,00
2° 23.926 23.000,00
3° 62.205 13.000,00
4° 17.672 11.800,00
5° 50.132 10.765,00

BOVESPA
� o,�.t3o/.� ?.:�.RI.� ..��l.� .

':t�ASDA{f·
.....

0,40% 5.ABRIL.2012

ÁÇÕE·S
· · .. · ..

·PETR4 2i;·76 ·�i�
..

ijOO;�
.. · " .. "

.

VALE5 41,08 .0,10%
BVMF3 11,35 ... -1,32%

...........................................................................................................................................................................................

P()UPANÇA 0,6273 6.ABRIL.2012

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1232
12 - 19 - 24 - 26 - 32

40 - 41 - 44 - 46 - 47

61 - 62 - 64 - 66 - 70

84 ' 89 - 93 - 94 - 95

COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT • 0,44%
OURO ... -0,01%

US$ 124,440
US$ 1631,550

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

@.�t�::�â���%�k��f�:�:::}::;:�;�:::::::::::::::::{1�;�:::::::::::;:::��::��o:
.1!].v.B.9.. (1!].M .. B.�). " ?".ª.7.�.L...... .. ?,ª.ªº.4: �: �.Q,.ªTY.o.
LIBRA (EM R$) 2,8826 2,8845'" -0,63%

MEGASENA
SORTEIO N° 1377
02 - 05 - 12 - 13 - 25 - 35

QUINA
SORTEIO N° 2865
16 - 17 - 37 - 65 - 69
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Charge
INTERNET EM SANTA CATARINA

Do leitor

-, Irritante

Este é o termo certo para nos

referirmos àqueles grupi
nhos de jovens que abordam
transeuntes nas ruas, tentandd
enfiar goela abaixo marcas, pro
dutos e serviços com uma insis
tência exasperante.

Embora essa atividade seja
proibida, tanto pelo Código de
Posturas quanto pela Leida Pu
blicidade ao Ar Livre e, apesar
das multas emitidas alguns in
fratores contumazes, recusam

se a parar, desafiando o povo, as
leis e as autoridades. O próprio
comércio é prejudicado toda vez
que alguém está olhando uma

vitrine e é abordado pelos ma

rketeiros de rua, e acaba sereti
rando do local para se ver livre.

O trabalho da fiscalização ten
ta de todas as formas coibir esta
atitude de maus cidadãos, para
que não aconteça aqui em nossa

cidade o que acontece em outras

cidades onde é desgastante loco
mover-se pelo Centro, pois a cada
10 metros tem alguém vendendo
seu peixe pelas vias públicas.

Frente à antiga Prefeitura,

costuma ter um cidadão que se

apresenta como pastor e publi
citário autônomo, sendo men

tirosas as duas afirmações. Ape
sar de autuado três vezes e de já
ter sido levado a um tribunal, ter
sido orientado pelos policiais
sobre a ilegalidade de sua ati

tude, insiste em permanecer no

local, pois recebe orientação de
um advogado que afirma que o

errado é o fiscal e a lei.
Mas não é só este mal orien

tado que insiste no erro. Temos
uma clínica odontológica cujas
multas já chegam próximo dos,
R$ 40 mil e de nada adianta
mostrar a lei, chamar polícia.
Não há nada que os faça parar.

Bastaria que a Polícia Civil
acatasse uma única vez as quei
xas dos fiscais como crime de

desobediência, conforme está no

Código Penal, e os colocasse na

cadeia para exemplo e certamen

te teríamos um fim a esta tortura.

Carlos Femanclo Piske,
servidor público

Com'IIa.J.·tiUu� a sua O)'Jj,lli,ão. ESCl·fnra"l1,os!
Errvíe sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,

\�ill com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

I

redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

Promessas vazias

os sábios não precisam cair da escada para só

depois usar o corrimão. Os sábios preveem
as quedas. O diacho é achar um sábio. Quem me

faz pensar essas ideias é o Lula. O Lula é huma

no, e como todo ser humano quando sente a cor

da no pescoço repensa a vida.
Recortei da Folha e guardei a entrevista do

Lula sobre sua volta à vida ... Como você sabe, o
Lula, logo depois que deixou o governo, sentiu o

frio da lâmina da morte na garganta. Viveu um

câncer de laringe.
Esse tipo de vivência faz dos seres humanos

a todos muito parecidos: todos nós prometemos
mudar o modo de viver, o modo de ser, depois que
passamos por um grande susto. Caso do Lula. E

nesses momentos, quando a corda está apertando
no pescoço, revemos a vida e descobrimos que fo
mosmuito estúpidos. Passamos a refazer conceitos
e a dar valor ao que tem valor: muito pouca coisa.

Nessa entrevista do Lula, ele diz que não vê a

hora de poder comer pão sem ser em forma de so

pinha, aquela sopinha enjoada dos doentes. Ele
diz' que não vê a hora de mastigar um pãozinho
crocante, coisa que ainda não pode fazer em fun

ção do câncer na laringe. Diz mais, diz que "Nunca
mais irei fazer a agenda alucinante e maluca que
fiz logo após ter deixado o governo ...

"

Vai mais longe, o Lula: - "Vou fazer menos coi

sas, ser mais seletivo, vou voltar mais tranqüilo...
"

Enfim, Lula promete ser outro. Ele tem toda razão,
somos mesmo muito estúpidos no nosso cotidia
no. Imagine reconhecer felicidade ao comermos

um simples pãozinho eracante, ora já se viu ... O

problema é que precisamos cair da escada para só

então lembrar e passar a usar o "corrimão", isto é, a
dar valor ao que tem valor. Tipicamente humano.

As promessas do Lula são como aquelas que
fazemos na passagem do Ano Novo: da boca para
fora. Daqui alguns dias o Lula voltará a ser o velho

Lula, bem como todos nós voltamos a ser nós mes
mos depois de um "empurrão" da vida.

80x20
Já comentei aqui que tudo o que temos e so

mos resultou de apenas 20% de nossas ações. É
pesquisa séria dos psicólogos. Oitenta por cen
to do que fazemos ao longo da vida são coisas

menores, que servem para muito pouco ou para
nada. Jogamos muito tempo de vida fora, são as

tais inutilidades da estupidez humana. Os sábios
talvez tenham chegado aos 21% ...

Conselho
É para bem poucos o conselho que. tirei dia

destes de um guru de horóscopos de jornal. Ele
dizia que devemos nutrir a n<?ssa mente com

informações substanciosas, que evitemos ficar
na periferia do conhecimento. "Quando algum
tema o interessar, dizia ele, procure se aprofun
dar através de canais competentes para isso, que
estão disponíveis". Quem faz isso? Raros. É uma
das razões de os casamentos não durarem, os
"pombinhos" não têm.muito de bom, de útil e de
agradável para conversar.

Falta dizer
No trabalho, ter informações, ter o que dizer

e saber dizer é arma de competição. Uma pessoa.
bem informada é mais competitiva no ambiente
profissional e mais charmosa para uma conversa
na hora do cafezinho. E charme é como isca em
anzol: atrai e prende. É interessante ser "anzol"...

./
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Cofres do Estado

"Temos uma política de
endividamento prudente"

Secretário Adjunto da Fazenda de Santa Catarina, Almir

José Gorges, apresenta as contas públicas do governo

FLORIANÓPOLIS
.............................. " .

Pedro Leal

Para encerrar a série especial
, desta semana, uma entrevista
com Almir José Gorges, secretário
Adjunto da Fazenda do Estado, es
clarecendo a situação financeira de

o Correio do Povo: De maneira

geral, como está a situação fiscal das
Prefeituras em SC?
Almir José Gorges: Fica difícil fa

larmos sobre as finanças das Prefei

turas, uma vez que trabalhamos com

informações sobre o governo do Es

tado. Mas ocorre que algumas Pre
feituras têm encontrado dificuldades
em se manterem com os recursos

que têm em caixa, o que resulta em

endividamento crescente.

OCP: E como estão as finanças do
Estado?

AJG: O Estado de SC tem conse

guido manter uma gestão pública
equilibrada e vem cumprindo todos
os limites constitucionais e legais. O
Estado tem como limite de endivida
menta duas vezes a sua receita cor

rente líquida. Temos uma política de
endividamento prudente, e cada ope
ração de crédito é feita apenas tendo a

garantia de que poderemos pagar. Ao

longo dos anos, o Estado vem reduzin
do a relação entre a dívida consolida
da líquida e receita corrente líquida.
A tendência de redução ocorrida en

tre o exercício de 2006 até o exercício
de 2011 esteve relacionada ao cresci
menta significativo da arrecadação
do Estado nestes exercícios, acima
dos índices de inflação e também a

variação negativa do IGP-DI em 2009,
fruto da crise econômica mundial.
Esta equação, que em 1999 apontava
211,16% de comprometimento foi re
duzida para 45,67% em 2011.

OCP: As enchentes de 2008 para
cá tiveram um impacto muito grande
na saúde financeira do Estado?

AJG: Aliadas à crise econômica

Santa Catarina. Embora as dívidas

públicas estaduais sejam bilioná
rias e em 2011 tenham sido gastos
R$ 800 milhões apenas com apaga
menta dos juros à União, o governo
do Estado mantém uma política de
endividamento prudente.

Nenhuma operação de crédito

mundial a partir de 2009, as enchen
tes diminuíram o crescimento que a

arrecadação vinha tendo, impactando
tanto o Estado quanto os municípios.

OCP: Está havendo superávit ou
déficit orçamentário? De quanto?

AJG: Em 2011, houve R$ 308 mi
lhões de superávit, mas isso não sig
nifica necessariamente sobra de cai
xa. Os recursos foram direcionados

para atender o reajuste da folha de

pagamento dos servidores públicos
de Santa Catarina.

OCP: Quais são os problemasmais
comuns na gestão pública, em termos

de responsabilidade financeira?
AJG: O órgão público precisa dis

por de 'um .sistcma informatizado e

controle rigoroso de desembolso fi-
. nanceiro. A gestão pública encontra

dificuldades especialmente pelo ex

cesso de demandas sociais e vincula

ções constitucionais e infraconstítu
cionais. Por mais que cresça, a receita
nunca é suficiente para fazer frente
às necessidades contidas.'As vincula

ções de receitas tiram a capacidade
de investimento do Estado. Não bas
tasse isso, outros vínculos são criados,
como é o caso recente da obrigação
de criar a Defensoria Pública. É preci
so rever o papel do Estado, mensurar
o tamanho necessário de sua estrutu

ra física e funcional para racionalizar
os gastos, uma vez que não há mais

espaços para ampliação da receita.

OCP: O Estado tem alguma ação
para orientar a esferamunicipal nes
se sentido?

AJG: O Estado orienta os órgãos
do governo na aplicação dos recursos

pode ser firmada sem a certeza da
existência dos fundos para pagar o

parcelamento, evitando assim formar
uma bola de neve. No entanto, a dívi
da pública ultrapassou dois terços do
fundo em caixa no ano passado. Fo
ram R$ 11,95 bilhões para um orça
mento de R$ 15,259 bilhões em 2011.

públicos. Quanto aos municípios, a

orientação está relacionada à questão
dos convênios das Prefeituras com o

Estado. Os municípios, assim como o

Estado, precisam mensurar o tama

nho necessário de sua estrutura física
e funcional frente à arrecadação.

OCP: O impacto do endividamen
to na gestão pública é muito grande?

AJG: O governo recorre aos finan
ciamentos sempre que necessita, re
alizar grandes obras, sem que tenha '

poupança para esse fim. O Estado

possui um estoque de dívidas con

tratuais que totalizaram em dezem
bro de 2011 R$ 11,95 bilhões. Desse

montante, praticamente R$ 10 bilhões

correspondem à dívida com a União,
que consome 13% da receita líquida
real do Estado. Em 2011, foram pagos
de dívida R$ 1,5 bilhão, destes R$ 1,2
bilhão foi apenas para o govenro fe
deral. Do total pago, dois terços cor

respondem a juros e encargos. Por

isso, o Estado busca a 'renegociação
dos encargos da dívida. Assim, o valor
atualmente pago em juros poderia ser
investido em obras e serviços para a

população catarinense.

OCP: Como o contribuinte aca

ba sendo' prejudicado por falhas de

responsabilidade fiscal nos órgãos
públicos?

_

\

AJG: Quando o ente público gasta
mais do que arrecada, tenta sempre
buscarmais receita via tributos e aí o
contribuinte é quem paga a conta. A

demanda por serviços sempre tende
a ser maior do que a arrecadação, e

por isso a solução acaba sendo o em -

\

préstimo, pois dificilmente o contri

buinte irá aceitar um novo tributo.
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Píãzerà ass O pn eÍro, e
muitos cargos comissionados
na administraçãomunicipal.
Ele esteve à frente de pastas
de Obras, Planejamento e

Habitação até 2008 . Ainda
nesse período, foi vereador
por quatro legislaturas (1992,
1996, sendo presidente da
Casa e prefeito interino no ano

2000, eleito também naquele
ano e em 2004). E agora, vem
mais um cargo de confiança
p6� aí? '

I .

Para variar
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Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

3275-0065

Mobilização em prol dos avicultores
Da audiência pública realizada na

quarta-feira à noite na Alesc (As
sembleia Legislativa de Santa Cata

rina), ficou definida a criação de um

grupo de trabalho para discutir a si

tuação dos avicultores afetados pelo
fechamento do frigorífico da Seara

(Grupo Marfrig) em Jaraguá do Sul,
no ano passado. Cerca de 100 pessoas
participaram do encontro.

Formado por parlamentares, re

presentantes dos sindicatos dos
Trabalhadores Rurais, Ministério da

Agricultura, Epagri, secretários mu

nicipais, representantes da empre
sa, o grupo tentará como primeira
medida marcar uma reunião com o

secretário do Estado da Agricultura,
João Rodrigues. O objetivo é buscar

Quebra de decoro
Do G 1 sobre mais uma do Bolsonaro:

"Deputados do PSOL, PT e PSB

protocolaram nesta quarta-feira
requerimento na Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados pedindo a

abertura de processo disciplinar contra
o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ)
por quebra de decoro parlamentar.
Segundo o líder do PSOL na Câmara,
Chico Alencar (RJ), Bolsonaro tentou

impedir a realização da primeira
reunião da subcomissão da Comissão
de Direitos Humanos e Minorias da
Câmara que colhe depoimentos de
testemunhas em relação a episódios
de violência durante a ditadura militar".

alternativas para uma nova fonte de
renda aos' avicultores e tentar viabi
lizar incentivos fiscais do Estado. A
reunião está prevista para terça-feira
da próxima semana.

.

Além dos avicultores do Vale do

Itapocu, produtores do Vale do Ita

jaí também foram prejudicados com

o fim das atividades da empresa. Por

isso, uma mobilização política de de

putados, secretários municipais, re

presentantes do governo federal está
sendo realizada para procurar uma so

lução. Pois, segundo os próprios pro
dutores, meses antes do fechamento,
a empresa exigiu que fossem feitos in
vestimentas nas granjas, necessários
para que a demanda por matéria-pri
ma fosse atendida. A maioria dos avi-

cultores acabou' adquirindo dívidas

para realizar essas melhorias.
liA situação desses produtores é

crítica. Temos relatos preocupantes,
de pessoas que correm o risco de per
der seus bens por causa das dívidas",
afirmou o deputado Dirceu Dresch
(PT), proponente da audiência.

1I0S contratos foram mal-feitos,
sem que os produtores tivessem direi
to a multa em caso de rescisão", disse
o advogado dos produtores, Maurício
Spillere, para o Portal da Alesc.

Carlos Chiodini (PMDB) e Dieter

Janssen (PP) participaram da audiên
cia. Já o secretário de Agricultura de

Iaraguá, André Cleber de Melo, che
gou no final da discussão que teve du

ração de pelo menos duas horas.

MARCELE GOUCHE

Su1JJJ,stitulções 110 aço
Em Guaramirim, o prefeito Nilson Bylaardt

(PMDB), nomeou ontem os novos titulares para
os cargos de confiança, liberados por aqueles

que vão participar do pleito eleitoral. As trocas de
comandos ocorreram na Câmara deVereadores.

Ni:n.g,.ém numa conferência dessas
também aceita, me desculpem, discutir
a fantasia. Ela não tem espaço para a

fantasia. Não estou falando da utopia,
essa pode ter, estou falando da fantasia.

Presidente Dilma Rollsseff, ao se referir à

participação do Brasil na Rio+20, a rtoonfel'ência
das Nações �nidas que será realizada em. junho, I

na capital do Rio de Janeiro.

Os vereadores
mais jovens da região
Diferente do vereador de-Guaramirím

Diogo Junckes (PR), 25 anos, o presidente da Câmara
de Massaranduba, Píer Ber (PMDB), 26 anos,
pretende continuar investindo na carreira política. O
peemedebista está disposto a participar do pleito este

ano seja na corridamajoritária ou ria proporcional. Os
dois são hoje os parlamentares mais jovens da região.

MARCELE GOUCHE

EDUARDO MONTECINO
'"

..,

•
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Prefeituras alteram
estrutura intema

Prazo final para desincompatibilização dos
cargos força prefeitos amexer em suas peças

go", diz o prefeito.
O município com menos

mudanças foi o de Massaran

duba, com apenas duas exo

nerações, nas secretarias de
Saúde e Obras. Em Corupá,
foram quatro mudanças e ape
nas uma continua indefinida,
o de secretário do Meio Am

biente. Na Prefeitura de Schro

eder, também houve quatro
alterações, faltando apenas a

nomeação do cargo de chefe
de gabinete.

REGIÃO Em Guaramirim, o prefeito
Nilson Bylaardt fez as exone

rações e nomeações em uma

cerimônia na Câmara de Vere
adores. Mas três importantes
cargos continuam sem titular:
Secretaria de Esporte e Lazer,
Águas de Guararnirim e Pro

con. Em seu discurso de aber

tura' Bylaardt comentou que
considera injusta a legislação
eleitoral que exige a exonera

ção dos cargos seis meses an
tes das eleições. "É uma deci
são injusta, porque o prefeito,
que é o mandatário número
um fica o tempo todo no car-

Alexandre Perger

Oúltimo dia para os ocu

pantes dos cargos de pri
meiro escalão das Prefeituras
se' desincompatibilizarem e

concorrerem nas eleições des
te ano terminou ontem. Os
nomes dos que saem e entram

já devem estar publicados no

Diário Oficial de cada muni

cípio. Dos cinco municípios
da região, apenas Jaraguá do
Sul ainda não divulgou oficial
mente as mudanças no qua
dro dos comissionados.

Prefeito considera

injusta'a legislação
eleitoral que

. exige a exoneração
dos cargos.

MARCELE GOUCHE

OFICIAL Nllson Bylaardt aDW1Ciamudanças em cerimônia na Câmara

'Confira abaixo qllais :foram as

Dludallças nas Prefeitul'êss da região:
SDR (SECRETARIADEDESENVOLVIMENTOREGIONAL)
Área Quem sai

Gerência de saúde JairPedri (PSDB)
Gerência deEducação AnésioAlexandre (PSDB)

Quementra

indefinido
indefinido

MASsARANDlffill'
f, iJl!'l • .I,'!l!it.iP .,' ii

Saúde
Obras

.1. ,

SheilaRoweder
NiltonVol'pi

!ii ml

Suzane Reinke (PSDB)
Pedrinho Spezia cPMDB)'

SCHROEDER

Obras

Saúde

Educação
Chefe de Gabinete

Leonor Jacobi (PP)
IngridEichenberger (PP)
ArmelindaWalz Schmitt

RosângelaMotta

Rubens Fiedler
NádiaHefterTambosi
Harildo Konell (PP)
indefinido

CORUPÁ
Assistência Social
MeioAmbiente

Educação
Saúde

Bernadete Hillbrecht(pPS)
RubensHafemann (PSDB)
IoneíMorozini (PMDB)
AlceuMoretti (pMDB)

Silvana Fernandes (PPS)
indefinido
LairtonMuller (pMDB)
Ricardo Kemer (pMDB)

GUARAMIRIM

Educação
Esporte
Gerência esporte
Gerên. Infraestrutura
Procon

Águas de Gu�ami:riin
Saúde

Chefe de Gabinete

Agricultura

CristianaPoltronieri (pMDB) MarleiVacaro (pMDB)
Irvando Zomer (pMDB)
Juarez Lombardi (PPS) TatianaAltini (pMDB)
DirceuFiamoncini (pMDB)
RafaelOtto (pMDB)
José Freitas (pMDB)
João DinizVick (pMDB)
MarcieleBartel
ValdemiroDalprá (pMDB)

Everli Safanelli (pMDB)
JoãoDinizVick (pMDB)
Ieíson José Beber (pMDB)

JARAGUÁDO SQL
Habitação
Corutmica�ãóf'f'" "I/;

Saúde
Samae

MaristelaMenel (PSD)
.

",

AgostinhoOliVén-�'�) ,

Francisco Garcia (DEM)
IsairMoser (pRB)

Em Iaraguá
continua indefinição

Em Iaraguá do Sul, tudo
indica que serão quatro mu

danças, mas a prefeita Cecí
lia Konell não foi encontrada

para confirmar as exonerações.
Fedra Konell deve assumir a

chefia de gabinete no início da

próxima semana. Na Secretaria
de Desenvolvimento Econômi

co, continua a indefinição, que
começou com a saída de Célio

Bayer. Na SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) saí
ram os gerentes de Saúde, Jair

Pedri; e de Educação, Anésio
Alexandre.

Enquanto isso, na Ujam,
apesar de todos os rumores

apontarem o contrário, a pre
sidente da entidade, Andrea

Regina Ziehlsdorff, afirma que }

não será candidata a vereado
ra. No entanto, oito presidentes
de associações de moradores

já declararam a candidatura
e garantem que vão deixar as

entidades para se dedicarem à

campanha.
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crições abertas
para FestivaloCORREIO 00 povo SEXTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2012

Evento que visa incentivar a arte musical terá'

seletiva em junho e as finais ocorrem em agosto
FUNDAÇÃO CULTURAL JARAGUÁIDIVULGAÇÃO

-- stão disponíveis no
site da Fundação
Cultural de Iaraguá
do Sul (cultura.ja
raguadosul.com.

IIRIRlnunulllluoIIOIIIUIlffU/UII//I//i br) o regulamen
to e a ficha de inscrição p�a o

Festival Jaraguaense da Canção.
As inscrições deverão ser entre

gues na Fundação Cultural, na
AvenidaGetúlio vargas, 403, das
8h às l lh e das 13h30 às 16h30,
até 13 de abril. O evento é desti
nado paramaiores de idade que
comprovadamente trabalhem
ou residam em Iaraguá do Sul

há, pelo menos, um ano. O festi
val terá duas categorias: Inéditas
e Interpretação, para canções já
gravadas. De acordo com o ge
rente de eventos da fundação,
Emerson Guimarães, -u festival
tem o propósito de incentivar

a prática da arte musical. "Que
remos contribuir para a difusão
cultural e para o intercâmbio ar
tístico nessa área, além de reve
lar novos talentos", explica.

as paradas de mão, estreli-
.

nhas e pontes, que também
funcionam como uma, pre
paração

.

do corpo da criança
para o trabalho aéreo. Como
a oficina trabalha também

o tecido é um aparelho
acrobático que se enquadra
e� um novo panorama da

_ arte circense, o circo-contem

porâneo. Em um pano fixado
em uma estrutura de altura

variada, os alunos aprendem com a dança, as turmas

acrobacias amarrando-se e aprendem ritmos e coreogra
enrolando-se no tecido. fias que criam uma atmosfe-

A Casa da Cultura Paulino ra de beleza e encantamento

João de Bem, de Guarami- para o público,
;

rim, possui a estrutura ideal Nas aulas, 'a professo
para o treinamento de seus

.

ra Thamy sempre enfatiza

alunos, em uma modalidade a necessidade de praticar a

, que une a parte acrobátiça m()dalid�de cpm segp.rança,
com a dança. Guaramirim é ' alertando sobre os' perigos
das únicas cidades no Estado que o aparelho oferece se for

que oferece' aulas damodâlf
'

utilizadõ de forfrte!" incorreta
dade, a dança acrobática em e sem concentração, e tam

tecido, gratuitamente "para: a ,

hém pas�a dicas para que os'.

população. alunos não treinem sozinhos

Esta oficina é. àt:l�tin1,ldª, � Sylll utilizar Q� colchões, .

'.

para crianças e adolescentes, "Guaramírim conta com

com idades entre 8 e 14 anos. uma Casa da Cultura. ativa,
O 'trabalho começa com'! a que dá a oportunidade para
preparação do corpo e a alunos terem contato com a

união da equipe para depois arte através de ptofess9res al

evoluir para a realização dos tamente qualificados. Com a

truques em tecido. cultura estamos desenvolven-

Segundo' a professora, do ainda mais a nossa Cidade,
Thamy Secco, estes truques capacitando nossas crianças,
são divididos em cinco ní- jovens e adultos", destacou o

veis: técnica de subidas, de- diretor da Fundação Cultural,
tidas e exercícios de resis- AndersonFloriano.

11 de agosto. Para os inscri

tos na categoria Interpretação,
em 18 de agosto, ambas às

19h, no grande teatro do Cen
tro Cultural de Jaraguá do Sul.
Receberão premiação os cinco

primeiros colocados de cada

categoria. O primeiro lugar re
ceberá R$ 2,5 mil; o segundo,
R$ 2 mil; o terceiro, R$ 1,5 mil;
a quarto, R$ 1 mil; e o quinto,
R$ 700.

A seletiva para a categoria
Inéditas ocorre em 16 de junho e

a da categoria Interpretação em

23 de junho, ambas no auditório
do Instituto Federal de Santa Ca

tarina, naAvenidaGetúlioVargas,
830, em horário a ser confirma
do. Desta etapa, serão seleciona
dos 12.candidatos em cada uma
das categorias para a final.

A final, para os inscritos na

categoria Inéditas, ocorre em

Cultura nos Bairrosmovimenta estudantes
Alunos da rede municipal

de ensino, abrigados e atendi
dos pelo Centro de Referência

Especializado de Assistência

Social (Creas), já estão sendo
beneficiadas pelo Programa
Cultura nos Bairros, promovido
pela Fundação Cultural de Iara
guá do Sul. O propósito é envol
vermais demil estudantes com
aulas de capoeira, teatro, dança
e banda estudantil em horá-

Iaraguá do Sul.
Em 2011, foram 15 as ins

tituições atendidas, das quais
13 escolas municipais, bene
ficiando 890 crianças e ado

lescentes, num investimento;

total de R$ 33,5 mil
Os alunos que participam

do programa têm a oportuni - '

dade de mostrar seus talentos
em eventos organizados pela
fundação.

rio extraclasse, explica um dos
coordenadores do programa,
Paulo César da Silva.

Em sua quarta edição, o

projeto terá, em 2012, um or

çamento de cerca de R$ 40

mil, que devem ser utilizados.
na confecção de figurinos, ce
nários, transporte, camisetas,
locações, filmagens, divulga
ção e edição. A verba é oriun
da da Fundação Cultural de

tência, as chaves que são os

nós em. partes do corpo que
servem de base para outros

truques, truques estáticos,
quedas e desenroladas de ní
vel um e nível dois.

Em solo) os�alunas aprên ..

dem mais acrobacias, como

Quem tiver interesse em

conhecer um pouco mais
sobre essamodalidade pode
entrar em contato com a

Casa da Cultura pelo telefo
ne 3372-0147, ou fazer uma
visita na Rua' Ernesto :Hiset
ta, 384, em Guaramirim.

TANUÍTAVARES FILHO/PMJSDIVULGAÇÃO
..---

�N�O Aulas

��r�-'-�'===-de dança e teatro na

Escola Cristina Marcatlo

Biblioteca emuseu fechados

neste final de semana
A Biblioteca Pública Mu

nicipal Rui Barbosa estará fe
chada nesta sexta-feira e no

sábado, em virtude da Páscoa,
retornando com atendimento
normal na segunda-feira, das
7h às 19h, sem fechar para o

almoço. De acordo com a su

pervisora, Dianne Katie Ko

nell Chíodiní, o tradicional
atendimento que ocorre aos

sábados, das 8h às 13h, será

suspenso neste fim de sema

na. O Museu Histórico Emílio

da Silva também estará fecha
do e reabre para visitações so

mente na terça-feira, das 8li às
llh30 e das 13h30 às 16h3U. A

segunda - feira será destinada

para expediente interno. O Ar

quivo Histórico Eugênio Victor
Schmõckel retorna com atendi
mento ao público na segunda
feira, das 13h às 17h.

•

J

/
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Previsão do Te:mpo
Canom s

....
150270

Migue...

d ste

....
20° 280

Nebuloso
Nebulosidade variável

que apesar de predominar
em algunsmomentos irá
permitir a presença do sol
em todas as cidades.Muito
isoladamente uma chuva
fracapoderá ocorrer entre
norte, Vale do Itajaí e Litoral,
mas pouquíssimas cidades.
Temperaturas amenas ao
amanhecer e agradáveis
a quente à tarde quando
ficam em tomo de 25 a 27°C
boa parte das cidades.

Ensolarado I�stável Parcialmente
Nublado

j

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para. hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sudoeste 6km/h Vento favorável
• 12h Vento não favorável Sul 10km/h em um horário

• 15h Vento favorável Sudeste 15km/h 80%
• 18h Vento não favorável Leste 6km/h de possibilidade

de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.comobr

umor

Altura da escada
o portuga tava subindo e descendo uma escada de madeira apoiada na
parede. Ele tinha uma fitamétrica na mão e sempre que ia tentarmedir

a escada a fita caia. Ele apoiava a fita na parte de baixo da escada, subia
e a fita saia do lugar. O brasileiro, vendo o martírio do português então
pergunta: - ô portuga ! Por que você não deita essa escada no chão; ai você
vai conseguirmedi-la commais facilidade!

E o portuga:
°

- É que eu não quero medir o comprimento. da escada, e sim sua altura!

Sudoku

o
.ca
""
:s
-

O
CI)

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.

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 3h34: 1,Sm • 2h11: 1,2m
• 15h39: 1,7m • 14h13: 1,2m

.
• Baixamar � • Baixamar

",.� ." CHEIA 6/4 • 7h53: O,1m • Sh02: O,2m

Tábua
• 19h54: O.3m • 21h49: O,1m

° MINGUANTE 13/4
das marés ltajaí Imbituba

• Preamar • Preamar

NOVA 21/4
• 2h06: 1,2m • 2h06: O,6m
• 14h02: 1,2m • 13h32: O,7m
• Baixamar • Baixamar

CRESCENTE 29/4 ·Sh40:0,2m • Sh19: O,1m
• 21 h40: O,2m • 21h02: Om

No do S '1

....
12° 28°

Palavras Cruzadas

Melhor se
prevenir!

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 27°C

DOMINGO

MíN: 18°C
MÁX: 26°C

SEGUNDA

MíN: 19°C
MÁX: 25°C

1 7HORIZONTAIS
1. Orgulhoso ao extremo
2. Interjeição que indica aprovação, aplauso
3. Resguardo, proteção / Sufixo feminino de nomes em

or

4. Animal marinho encontrado na região ártica / Modo
de agir

5. Vaso sanitário
6. Unidade comercial de quantidade para sólidos / Pa

lavra com que se designa uma pessoa, uma cidade
etc.

7. Brejo, pântano / O da alegria é a nomeação irregular
de muitas pessoas para cargos públicos

8. A qullomenaçern de um carro

9. Cidade do Peru, no vale do rio homônimo / (Pop.)
Dinheiro, grana

10. A 20a letra do alfabeto / Fazer títulos falsos de ter-

� 9

11. Modo de viver / (Abrev.) Senhor
12. Planta herbácea ornamental, cultivada por suas 10

flores brancas, cor-de-rosa por fora, perfumadís-
simas 11

13. Lugar de refúgio dos animais / Efetuar, executar,
praticar um movimento corporal. i 2

VERTICAIS 13

1. (Ingl.) Mensagem eletrônica não solicitada, geral
mente indesejada, enviada em massa para muitos

endereços eletrônicos ao mesmo tempo / Um co-

nhecido refrigerante
.

2. Mais,correto e menos usado que basquetebol
3. Peixe provido de poderosas maxilas, com dentes

afiados, das águas quentes e temperadas do litoral
atlântico / As letras entre o S e o W

4. Parte da missa, antes do Evangelho / Apelido de uma

atriz e apresentadora Marília "

5. Implorar a alguém / O músico popular argentino Car
los (1890-1935), alcançou enorme popularidade
como intérprete do tango, que ajudou a difundir na

Europa
6. Elemento de composição: vida / A parte de dentro
7. Oceano Atlântico / Fora da regra comum / O começo

do ... ódio
8. Preceito / Pasta formada de farinha misturada com,

água ou outro líqUido
9. Famoso palhaço da TV na década de 80 / Entravar.

2 3 456 8 9

2

II
II

II
II

II II
II
II

II
II

II

II
II

3

4

5

6

7

8

JeJJadW3
'ozog °6 'essew 'awlljjO 's 'PO 'jllWJOU\;/ vo °L 'Jo!Jalul 'OIS °9 'lapJE� JEfioH '9

'lqe� 'elolsld3 °v 'fiO! 'epnoeJJes 0f: 'oisao oe elog 01: 'allJds 'weds
°

� :SI\;/:J11H3f1
]EO 'UAO:J 0f: � 'eSOJaqnl oU 'JS

'OPElS3 o�� 'JEIJ.l9 'al'O� 'aweJ\;/ 'e:J106 'wafiepoH oS 'WaJl ',ned'L 'awoN 'ooes
'9 'eU1J1111 '9 '01\;/ 'esJOW V 'Zl 'ofilJq\;/ 0f: 'opelod\;/ 01: 'oqoJaqoS

°

� :SI\;/lNOZIHOH

oy�nl0s

Quer desafios
maiores?

Adquiro
nossos (olesões
de revistos
já publi(odos.
Sôo 5 revistas
em (ada volume

por um preso especiaU
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Elijane Jung
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Retratos da Vida
Minha mamisfaria hoje 70 anos e eu imagino como seria:

almoço com a família (to-di-nha, sem faltar nem mesmo

as pulgas dos cachorros...), mesa com mais ou menos 15 pratos
diferentes, genro beliscando a comida antes deficar pronta,
a esposa perguntando se ele não tem vergonha na cara e

minha mãe dizendo "Deixa ele, coitadinho... Pode comer':Daí
a gente iria se acabar na comilança, depois iria todo mundo

limpar a cozinha, enquanto ela e meu papis iriam tirar um

cochilo. Tudo em ordem e os filhos entrariam no quarto,
se aninhariam nos dois eficariam ali, só curtindo. Sinto
saudade. Muita saudade!

"

E O flash
No programa daMarília Ga
briela que irá ao ar no próximo
domingo pela GNT, ela entre
vista Reinaldo Gianecchini, seu
ex-namorado. Mônica Bergamo
da "Polha' divulgou uma prévia
da atração que foi gravada na
quarta-feira. No programa,
além de falar sobre a luta con-

.

tra a doença, Gianecchinni cita
um poema recebido de um fã,
cujo trecho" ...Tudo o que vai,
volta. E se voltar é porque é fei
to de amor" o inspirou a dizer
um "eu te amo", seguido de um

beijo na boca da apresentado
ra. Querido! Flash!

"

E a trevà
Moralismo extremo. Digo
isso, pois vi a foto de uma
meninamaquiada na internet
e comentários cheios de moral,
dizendo que "vai estragar a
criança", "vai virar sabe-se lá
o que!". Assim também com

a Júlia, uma garotinha que
vem fazendo sucesso com

seus tutoriais de maquiagem
para o parquinho ... Eu tenho
filho, sou super do bem e sei
diferenciar exploração ou
uma possível influência na
vida da criança. Cuidados sim,
mas podar a criança de forma
radical ... É treva!

Coisas da net (via Facebook)

·J.Ve,rJTyDe ....:�,�.�
� li' '.
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universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Conselheiro amoroso
P: Tenho uma amiga de infância que tem se afastado

demim e começado a andar com uma turminha diferente.

Elame convida para sair, mas é sempre com esse pessoal novo.
E eume sinto de lado quando saio com eles. Devo falar pra ela

que não me sinto bem? (Rosana)

Amigos vêm e vão no decorrer de nossas vidas, este processo
que está passando é natural. Se ela realmente é sua amiga, com
certeza, uma conversa franca irá resolver. O que deve fazer é
dar uma chance a essa nova "turminha", afinal você é nova no

grupo e um certo desconforto sempre acontece. Se não der certo,

procure novas amizades, com o tempo tudo se ajeita.

Pergunta
quem quer:
A pergunta é da Andressa,
mas poderia ser de qualquer
mulher. Respostas para
universotpm@ocorreiodopovo.
com.br. "Alguém poderia, por
favor, me dizer, qual é hoje
o tratamento mais indicado

para amenizar a celulite?
Podemme falar uma técnica
mais acessível e outra nem tão

acessível, afinal, sonhar não
custa nada".

Responde
quem sabe:
P: "Sobre a cirurgia plástica
de períneo existe algum
benefício para a saúde da
mulher ou é apenas vaidade
feminina?" (Rosângela)
R: Rosângela, a cirurgia
plástica do períneo,
também conhecida por
perineoplastia, traz muitos
benefícios para as mulheres.
Ela está indicada para as

mulheres que tiveram parto
normal e consequente
alargamento ou laceração
da região perineal. Essa
laceração pode chegar muito
próxima da região anal o.que
propicia infecções urinárias
de repetição ou prejudicar,
a sustentação da bexiga
levando a perda de urina
aos esforços, essa cirurgia
é normalmente realizada

por ginecologistas. Outra
cirurgia na região do períneo
que está sendo realizada
cada vez mais é a chamada

ninfoplastia, que consiste
na retirada do excesso de

pele dos pequenos lábios,
pois algumas mulheres
tem dificuldade na relação
sexual. Essa plástica vaginal
melhora muito a qualidade
do relacionamento, é um
procedimento realizado
por cirurgiões plásticos ou
ginecologistas. Então não

se trata de procedimentos
puramente estéticos ou
vaidade feminina,trata-se
de melhoria da qualidade de
vida. (Dr. Rodrigo O. Agacy
- cirurgião plástico CRM -SC
15.458 - RQE 7803. Tel. (47)
4103-0667 ou (47) 3371-8842)
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Você pensa que nunca vai esquecer, e

esquece. Você pensa que essa dor nunca

vai passar, mas passa. Você pensa que
tudo é eterno, mas não é.

Clarice Lispector

Casamento
1\ Jéste sábado, na cidade de
1 "Uberlândia, emMinas Ge

rais, acontece o casamento dà
bela Lais, filha de Deise Maba
e Arino Valle, um dos maiores
vendedores da Weg. O ex-cra

que do Iuuentus e do Flamengo,
Sandro "Toto''Schmidt e sua es

posa Kelly serão os padrinhos
da noiva.

Li num jornal
Estava lendo que uma pesquisa
descobriu que três em cada

quatro trabalhadores, ou seja,
75% por cento de quem dá
duro no batente, como se dizia

antigamente, fica duas horas
.

diárias no "trampa" sem fazer
absolutamente nada, ou seja,
tapeando o chefe. E ainda
acham que trabalham demais

.

e querem aumento de salário.
Nome disso é cara de pau.

Onde comer bem
em Jaraguá

Na Pizzaria Peperone. Uma
das melhores massas da
cidade. Onde? NaWalter

Marquardt,1.778.

Novo love
A querida JujubaAraldi está
de novo paquera. Dizem que é
uma pessoa muito conhecida na
cidade.Vamos ficar de olho no
Facebook dela para ver se muda
o status de relacionamento e

descobrir quem é esse felizardo.

Pensando bem•..

"Que a cada manhã, você
sinta em seu coração a certeza

de que a vida lhe espera de

braços abertos, para receber
suas expectativas e realizá-las.
uma a uma."

Assados e Grelh"dos

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

www.ocorre.ioopovo.com.br
SEXTA-FEIRA,6 DE ABRIL DE 2012 1111 VARIEDADES

Moa Gonçalves
DIVULGAÇÃO

GALO
LONDRI
f\ restaurante

Rua Domingos Rodrígues da Novai 227

Malas

prontas
Plácido Rausis e a esposa
Carmem, um dos casais mais
estimados por este colunista,
na próxima segunda - feira,
embarcam para um giro
em Roma e na Terra Santa,
em Israel. Os amigos, além,
claro, de muito passeio e

conhecimento cultural, vão
aproveitar a estada para
um retiro espiritual.
Retornam dia 24 de abril.

Deu no

Kibe Loko
Empresa de ônibus é
condenada por obrigar
motorista a fazer exame de
hemorroida na frente dos

colegas. Se exigem isso de
ummotorista, imagina do

cobrador, que mexe o dia
inteiro na roleta!

Conheça o
nosso novo slte,

APOIO
Eliane
Nicolodelli e

Tânia Silva,
também

prestigiaram
o Happy
Hourda

AMA.,no
Baependi

47 2107-3000
R. Hugo Braun, 44 - centro

www.kovroshotet.com.br

ARQUIVO PESSOAL

NIVER Cris comemora hoje ao lado do maridão,
o amigo Todynho, mais um ano de vida. Cheers!

Nas rodas
• Vou curtir a Ilha do

Papagaio. Dizem que é
.

show de bola,

• Outra mulher que
.

sempre cultivou sua

beleza e elegância é
Eliane Nicolodelli.
Continue assim,

• O casal amigo Mauri
e Joelma Cani vai curtir
o feriado de Páscoa no
litoral catarinense.

Leitor Oel
o leitor fiel de hoje é
Gelásío Campestrini. Ele
é outro camarada que
acompanha a coluna todos
os dias. Valeu mesmo!

Nasceu
Ontem, dia 5 de abril, nasceu a

gatinha Sophia, filha do casal

amigo Guilherme Leite e Ellen
Veloso. Que Deus ilumine essa

bela família. Mil vivas!

Toma lá, dá cá
Cá entre nós, não é pequena
a turma que se recusa a doar

sangue e órgãos. Nada contra
a deles, afinal de contas, são
donos de seus corpos. Do
outro lado penso que quem
não é doador, não deveria ser
também, receptor. Só "venha
a nós", não vale. E o "ao vosso

reino", como é que fica?

Humor!
o baiano
O camarada vai trabalhar
numa obra, como ajudante de

.

pedreiro. Logo no primeiro dia,
o mestre-de-obras chama a sua

atenção:
- Ô, Vicente! Os outros
serventes levam dez tijolos de
cada vez! Por que você leva só
cinco?
- Ah, o senhor sabe como tem
gente folgada nessemundo! Vai
ver eles têm preguiça de fazer
duas viagens, patrão.

DIVULGAÇÃO

moagoncalves@netuno.com.br

PREMIADO

Noely
Lescovitz,
da Revista

Nossa,
entregou
quarta-feira,
na Arena, a
camisa da

CSM/Futsal,
autogTafada
por todos os

jogadores,
para Lucas

Prado,
ganhador
do concurso

da Coltma

do Moa

ARQUIVO PESSOAL

CAPA O empresário Robert Uber, da
Four Friends, estampa a capa da revista

Nossa Weekend deste fim de semana

• O jovem diretor do
grupo CSM, Cristiano
Raboch, está virando
torcedor número um de
futsal. Não perde um jogo,
daADJICSMIPréFabricar.

Segunda-feira vou
saber por que a galera
tem rasgado elogios para
O Galo Londrino, novo
restaurante da cidade.

• O boa praça Moa,
escudeiro deNelsinho
Pereira, já prepara o

. tempero do churrasco para
comemorar no próximo
dia 19 a idade nova.

• Silvia Legnaghi efamília
foram curtira Páscoa ern'
Barra VelhaBeach.

• O empresário Guido
Rincaueski desfila numa
'linda e reluzente Lanã
Rower.

• Com essa, fui!

CONSELHO
fIW

E FERIADAO
,

SEMPRE E
BOM REPET R.

o feriadão vem aí e sempre é bom lembrar
o que fazer para não perder o melhor da
festa. Com estes cuidados, você se diverte
muito mais.

• Revise o carro antes de viajar.
• Respeite os limites de velocidade.
• Se beber, não dirija.
• Use sempre camisinha.
• Jogue o lixo no lixo .

SECROARIA DE
ESTADO DE TURISMO,
CULTURA E ESPORTE
www.sol.sc.gov.br
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Crônica

Egito: quase o
centro domundoCharles Zimmermann,

escritor

Por séculos o Egito sempre volta aos notici
ários. A última nova do Egito é que, ali foi o

berço da "PrimaveraÁrabe". Chamam Prima
veraÁrabe as recentes revoluções populares
que fizeram cair feito dominó ditadores que
estavam há décadas no poder nos países da
região. Existe urn provérbio árabe que diz: "se

algo acontece no Egito e dá certo; dará certo no
mundo árabe". De pensamentos a construções,
o Egito é o laboratório do OrienteMédio. En

quanto manuseava umas reproduções em papi
ro que ganhei de presente (se urn egípcio vai te
presentear ele vai te dar desenhos em papiro),
lembrava dasmúmias, dos faraós, e tentava
mais urna vez, dar conta da importância da civi
lização egípcia para omundo atual. E lembrava
também de urn diálogo presenciado entre um
casal se preparando para a lua de mel. Ele que
ria ir ao Egito. Ela para alguma ilha do Caribe,
que fosse bom para compras, e de hotéis de
luxo. Ela respondeu quando ele sugeriu: "Fazer
o que no Egito? Para ver coisa velha já temos
nossos parentes, nossos vizinhos.Ver o que lá?"
Ao meu ver, a história justifica nosso presente
e nos faz compreender o nosso futuro. Não
há como entender o mundo sem se interessar

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
.• Cine Breithaupt 1
• Fúria de Titãs 2 - Leg. - 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30

• Cine Breithaupt 2
• Espelho,Espelho Meu -14h40, 17h, 19h10, 21h20

J

• Cine Breithaupt 3
• Jogos Vorazes - Leg. - 18h40, 21 h20
• O Lorax - Dub. - 15h, 16h50

Novelas

pela história. Ela venceu: foram eles curtir urna

piscina de hotel à beira-mar no Caribe.
O Egito dos Faraós foi o primeiro Estado
nação do mundo, o Egito tornou-se uma
potenciamercantil. Grandes aventureiros,
por terra e mar, os egípcios obtinham produ
tos de lugares tão distantes como Bíblos, hoje
no Líbano. Não havia dinheiro, e acredita-se
que os produtos eram reunidos em um local
e distribuídos pelo governo. Deserto e mares

protegiam o Egito contra invasores. Todos os

as ergueram. Eram muito religiosos, acre
ditavam que, ao erguer a tumba do faraó,
estavam assegurando não só o renascimento

do líder, mas também O deles próprios e o de

todo o Egito. A construção das três pirâmides,
Queóps, Quéfren e Miquerinos se esten-

deu por cerca de 80 anos. Necessitaram da

força de trabalho de 20 a 30 mil homens que

precisaram extrair, cortar e transportar cinco
milhões de metros cúbicos de blocos usados
na construção. Cada bloco variava de uma a

quarenta toneladas. Todas elas colocadas em
seu lugar por mãos humanas. Depois, poliam
o monumento até que ele brilhasse ao sol,
como uma jóia gigantesca. A quem não inte

ressa o valor histórico que as pirâmides re
presentam, visitar as pirâmides pode ser uma

desilusão. Além dos implacáveis vendedores,
te puxando, chamando de um lado a outro,
loucos para vender suas quinquilharias, no
meio dos monumentos estão barracões de

zinco, parecendo galpões de construção civil.
Lixo e barulho provocado por grandes grupos
de turistas e, de frente, com as pirâmides
sendo incorporadas, as favelas da periferia da
cidade do Cairo .

"Fazer o que no Egito?
Para ver coisa velha já temos

nossos parentes, nossos
vizinhos. Ver o que lá?"

caminhos dos que visitam o Egito, levam às

pirâmides, amais significativa amostra do
antigo Egito. As últimas descobertas afirmam
o contrário do que muita gente acredita. As

pirâmides não foram erguidas por escravos
ou estrangeiros. Foram egípcios comuns que

f'

IIMOR ETERNO IIMOR (GLOBO, 18H20)
Clara se alegra ao ver o pônei que ganhou de Verbena. Jáqui reclama do

assédio das meninas em relação a Kléber. Antônio consola Teresa. Rodrigo sal

va Fernando de uma cobra. Ribamar faz greve enquanto sua estátua estiver

desaparecida. Lexor abençoa o pônei de Clara. Juliana finge não ver Bruno na

praia. Josué tenta beijar Valéria. Henrique se desespera com o sumiço de Pedro.

Clara descobre o nome do vilarejo onde Rodrigo morou em Minas Gerais.

AQUELE BEIJO (GLOBO, 19H30)
Deusa insiste em saber onde estão Grace Kelly e Diva e Sarita revela que

as duas são suspeitas de terem planejado o atentado contra ela. Bernadete se

comove com Tide e anuncia que ele será adotado por Ricardo. Maruschka visita

a loja abandonada da Comprare e se emociona. Felizardo briga com Locanda e

desabafa com Agenor. Claudia diz para a mãe que não quer morar no apartamento
de Vicente porque Lucena já morou lá. Otília discute com Olga. Agenor conversa
com Belezinha e é confortado pela namorada. Herondi comenta com Joselito que
pretende se casar com Taluda e Iara se manifesta.

AVENIDA BRASa. (GLOBO, 21HI0)
Nina fica nervosa na presença de Carminha. Lucinda mente para Nilo sobre

Rita. Leleco defende Tessália de Jair. Carminha hesita antes de reconhecer o ta

lento de Nina na cozinha. Jorginho tem uma crise de sonambulismo e deixa Dé

bora surpresa. Suéllen conta para Diógenes que ele caiu em seu plano. Olenka
leva Tessália ao baile do Divino. Leleco se atrasa para o jantar e Muricy perde a

paciência com o marido. Jorginho se desentende com Tomás ao vê-lo paquerar
Débora. Lucinda descobre que Nina esteve na casa de Carminha. Suéllen joga
seu charme para Darkson e o leva para a sala de troféus.

CORAÇÕES FERIDOS (SBT)
Eduardo diz a Amanda que lembra de quando Vitor esteve na fazenda.

Eduardo afirma que Vitor é paido filho de Amanda. Ao ouvir o desaforo,
Amanda expulsa Eduardo de sua casa. Aline vai começar a lavar dinheiro

de tráfico no banco Varela. Nabal explica todo o plano para Aline para que

ninguém desconfie. Michel chega bêbado em casa e grita por Regina. Petu
lante, Aline pergunta a Nabal se depois que ela fazer o que ele quer as ações
serão dela. Chateada, Amanda telefona para Bianca para dizer que Eduardo

perguntou se o filho que ela espera é de Vitor. Bianca aconselha Amanda a

revelar a Eduardo que o filho é dele.

VIDAS EM JOGO (RECORD)
Não haverá exibição do capítulo no dia 6.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

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 [araguá do Sul

Esse é o Bono, um cachorrinho que foi abandonado no Braço
Ribeirão Cavalo há mais ou menos três semanas. Ele é dócil e de

pequeno porte, está castrado, vacinado, desverminado e procura um

lar amoroso. Contato pelo fone 9188-4137.

Anivenariantes
6/4
Alan J. G. Santos
Alan Jonas G. dos Santos
Ana Claudia Yamashita
Anderson Krueger
Arildo Feustel
Arildo Luciano O. Ribeiro
Carla Buzaki
Charlene Paula Feldmann
Claudemir Raul de Freitas
Cleide Leithold
Cristele de P. M. Cordeiro
Cristiane Woelk

Douglas Raul Herrmann Madalena Flohr

Elizangela dos Passos Silveira Marilda Freitas Puff
Eulália Gritens Nelson Fallgater
Everton Diefenthaler Renate E Hansen
Fernando M. Blosfeld Rodolfo Fiedler

Geniffer C. Peggau Rosimare V. Dos Santos
Graciane Wackerhage Sergio Luiz Borga
Guido Muller Sueli Boligon
lIisiane Wackerhage Talita Keli Dieteníhaler
Jamiris do Reis Tatiana M. Blosfeld
Joel Daniel Hornburg Thiago F. Gonçalves
Juliqn S ..de A9r�u, f l' I! I J t iWagper,Alves
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Horóscopo
CVl ÁRIES

.

I· Bom dia para refletir sobre a vida.
Conte com o apoio de familiares
mais velhos para resolver seus

impasses. A dois, dê mais atenção
ao que escuta e poderá evitar brigas.
Se está só, demonstre disposição
em ajudar. Cor. marrom.

TOURO
No trabalho, mostre produtividade.
Em casa, não dê ouvidos a
questionamentos: faça o que é de
sua responsabilidade. No campo

- afetivo, seja mais compreensivo.
Respire fundo e ouça o que o par
tem a dizer. Cor. rosa.

J[ GÊMEOS
Convém ser mais gentil ao lidar com
as pessoas para evitar situações de
sagradáveis. No campo sentimental,
ouça com atenção o que sua cara

metade tem a dizer. Evite atitudes
individualistas. Cor. amarelo.

CÂNCER
Para cumprir suas atribuições no
serviço, conte com a ajuda dos
colegas. Mantenha a calma caso
não dê conta de tudo que é de sua

responsabilidade e faça uma coisa
de cada vez. É um bom dia para o
romance. Um jantar a dois é uma
ótima pedida. Cor. amarelo.

LEÃo
Há chances de sofrer
contrariedades, mas não desanime!
Reserve um tempo para estar com

os familiares e as pessoas de sua
estima No campo emocional, o
diálogo é a melhor forma de se

entender com a pessoa amada.
Pense nisso! Cor: amarelo.

l1}1 VIRGEM
No ambiente doméstico, conte com
a ajuda dos familiares e do amor
para finalizar tarefas. É um bom dia

para viajar. No campo sentimental,
sejamais compreensivo(a) e evitará
brigas desnecessárias com o seu

amor. Cor. branco.

.o, UBRA
Nem tudo serão flores - confrontos

e opiniões contrárias podem fazer

parte do seu dia. Tenha diplomacia
ao lidar com essoas e mantenha a
clareza nas palavras. Pense mais
antes de falar, mas não deixe de se

declarar ao seu amor. Cor. rosa.

m.
ESCORPIÃO
Ouça com atenção o que as
pessoas à sua volta têm a dizer.
Mas fique na sua e fuja de atritos.
O astral não é dos melhores para os
relacionamentos de um modo geral.
Não tente impor suas vontades
agora. Cor. vermelho.

X'
SAGITÁRIO

. Nem tudo sairá conforme planejado,
não desanime! Contrariedades

podem surgir. Ofereça apoio aos

amigos. No campo afetivo, gentileza
e educação serão fundamentais
para o romance. Cor. vermelho.

'F
CAPRiCÓRNIO
Hoje, o dia promete ser agitado.
Suas responsabilidades
profissionais e seus compromissos
familiares vão tomar boa parte do
tempo. Nos assuntos do coração,
esteja disposto a ajudar. Cor. creme.

� AQUÁRIO
� Talvez tenha que dar a devida

atenção aos familiares. Tudo indica
que osmais velhos vão exigirmais
sua presença. A dois, demonstre a
importância que sua alma gêmea
tem em sua vida. Cor. branco.

PEIXES
. tf Críticas podem surgir no ambíerne

profissional. Não convém se

estressar, ouça o que os outros
dizem e poderá ter uma nova
percepção de como resolver antigos

. problemas. No amor, delicadezas
I f ! I �blbem-vindas. Cor. branco.

I
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Artista chileno radicado em Rorianópolis por mais de
20 anos, Hugo Rubilar expressa uma corrente artística

com influências fortemente gráficas. Seu desenho

percorre a criatividade divertida de um bom vivant

Este "senhor", expressa uma jovialidade delinquente e
uma irreverência carismática em seu trabalho de arte.

Já fez várias exposições coletivas e individuais aqui e
no exterior, e seu talento já foi usado em várias

campanhas publicitárias para revistas nacionais. A

expressão de seu trabalho' está ligada em sua

d:>servação do cotidiano e de muitos elementos da

OJltura pop. É impossível não reconhecer a

expressividade deste artista pela cidade de

Rorianópolis. Seus quadros, muitas vezes em grande
dimensão nos criam a sensação de uma pintura mural
quase cenográfica.
Hugo Rubilar é destes indivíduos que arriscam. Que

se propõe em COt1iTontar que é possível viver de arte.

Talentoso, amigo e divertido, sua arte caminha por •
infindáveis gestos da observação humana. Sempre
atento aos movimentos artísticos, ,ele consegue
consolidar sua veia artística agregando pessoas
envolvidas com outros movimentos OJh:urais. Para o

mundo artístico de Hugo há sempre a possibilidade
de fazer a vida mais colorida e divertida. Em sua

sabedoria, está sempre a certeza de que o amanhã é

sernpre um dia lindo de sol e de cores vibrantes que
se diluirão em sua pintura. A matéria completa com

entrevista e fotos você pode conferir no

VVWN.cabanaruttblogspotcom.

- Se HaflJy Psicosscrnátiro .. f.UPaio�

-l.Jndergrtmd PaJIisIcno - JXK femarda�

- Esporte emJsíca se rpe ;..nos - porNando..

A banda F1ade Negro pornete lUIf1rla super�para o :mês de maim. O

Cabana Guk: já está por denmo do que vem por a�, mas pormetoo Sigilo. Só o

quepodemos adiamaré: S� &1I1l breve Midadles1

Oiginalmente, a Fender�era falam ror SulniburSt" de2mreS" ll1\UflTil

corpo de ash, braço em �le� de peça mlG3� 211 1baStes,

rnarcações esIiib bo1ínha' na escala e��m.OESOmde riTllal tÚlouca

camada, fixado a:m 8� permitlliiul que a patrlIE�nftCa cdbs�res
ficasse po2egida (expcndo SDllle!l'te o jaddmneCit:olr� e prqpcm:iiolmamrlb
troa poteção pcmca já que para 1leracesso a façãodos�SÓ>é preriiso>
retirar o endo_ As� itânrn seul mie Il'quacklUII� pela
cavi:Iade do 1Jêmub e SI.S parttelbAoco de IT1r1lS1BL sua Inruadjé� selJl m� seJ.lf$

captrlores e seu baço, mailS bngodo que as Glbsolrn lUes Pauli e SBUJI�

�
As g.iarrasGbsan Ies Pauli po&SIIllfm C!011pO em peça Wtta de�, b�
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SeynnJrDuncanAhm Ao, ifemagenrsoo���_
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Personagem histórico,

Estilista Coco Chanel
inftuenciou amodamundial

Gabrielle Bonheur Chanel, mais emprego na área do comércio

conhecida como Coco Chanel, e da dança (como bailarina) e

foi uma importante estilista fran- também fez tentativas no teatro,
cesa. Fundadora da empresa de onde raramente teve grandes
vestuário Chanel, suas criações papéis devido à sua estatura. Por
influenciaram a moda mundial. volta de 1910, na capital parisien
A família de Gabrielle era muito se, Coco conheceu o grande amor
numerosa: tinha quatro irmãos da sua vida: o milionário inglês
(dois meninos e duas meninas). Arthur, que ajudou-a a abrir a sua
O pai, Albert Chanel, era feirante primeira loja de chapéus. A loja
e a mãe, Jeanne Devolle, era do- Chanel iria tomar-se um sucesso

méstica. Depois __...........--------- e aparecena nas

da morte precoce revistas de moda
. da mãe, que fa- mais famosas de
leceu de tuber - Paris. Com este

culose, o pai de relacionamento,
Chanel ficou com Chanel aprendeu'
a responsabilida-

'

�'.'.

.' . a frequentar o

de de tomar conta '�
.

meio sofisticado

das crianças. De- da Cidade' Luz.

vida à profissão Capel meses mais
de seu pai, Coco tardemorreunum

e as irmãs foram desastre de carro.

educadas num Com este desgos-
colégio interno. Aos 18 anos ela to, Chanel abriu a primeira casa

encontrou sua prima, que tinha de costura, comercializando

amesma ambição de fugir do in- também chapéus. Nessamesma
temato. Com êxito, em 1903 ela casa, começou a vender roupas
trabalhou como costureira em desportivas para ir à praia e para
uma loja de enxovais. montar a cavalo. Pioneira, tam
Em 1903, com·20 anos, Gabrielle bém inventou as primeiras cal

saiu do colégio e tentou procurar ças femininas.

1958

ONU auxilia os índios andinos
Em abril.de 1958, o Correio do Povo publicou texto que
dizia: "Cerca de seismilhões de índios vivem nos Andes

da Bolívia, do Equador e do Peru, em condições tais
que apenas podem prover-se dos elementos básicos
necessários à sua subsistência. Os governos daqueles
três países trabalham conjuntamente paramelhorar
a saúde, a alimentação, o alojamento, a educação e as

condições de trabalho destes habitantes do altiplano
e para integrá-los na vida econômica e social de seus

respectivos países. As Nações Unidas e algumas das suas
entidades especializadas, sob a responsabilidade geral
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), estão

prestando seu aUXI1io a este programa".

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
_'

Lunender �� i'
'-""

Grupo Lunelll

I -

*

Lunelli ��o/.
*

1898

'Abertura dos primeiros Jogos
.Olúnpicos da Era Moderna

Os Jogos Olímpicos deVerão de 1896, oficialmente conhecidos como
, Jogos da I Olimpíada, foram os primeiros Jogos Olímpicos da era
moderna, realizados emAtenas, Grécia, berço dos Jogos daAntiguidade,
entre os dias 6 e 15 de abril de 1896, com a participação de 241 atletas

masculinos, representantes de catorze países. O evento realizou-se graças
ao empenho visionário do francês Pierre de Frédy, o Barão de Coubertin,
idealizador do renascimento dos Jogos existentes naGréciaAntiga,
mentor do movimento olímpico e fundador do Comitê Olímpico
Internacional. Sem qualquer experiência na organização de
semelhante evento, os organizadores dos primeiros Jogos quase
arruinaram a própria competição graças a uma diversidade de

datas, pois os gregos utilizavam o antigo calendário juliano na
época, paralelo ao convencional usado pela civilização ocidental,
fazendo com que ocorresse uma diferençá de doze dias entre
ambos, o que atrapalhou a inauguração dos Jogos e a chegada
dos atletas dos diversos pontos do planeta. Nos registros
onde foi utilizado o calendário juliano os Jogos realizaram
se entre 25 de março e 3 de abril de 1896. A cerimônia de

inauguração acabou acontecendo numa segunda-feira de
Páscoa, com o discurso de abertura proferido diante de cem
mil espectadores pelo próprio rei da Grécia, Jorge I, após
a inauguração de uma estátua - que existe até os dias de

hoje - em homenagem ao rico financista ateniense George
Averoffna entrada do 'Estádio Panathinaiko, principal
palco das competições e umamaravilha arquitetônica toda
emmármore. Averoff foi o responsável pela restauração emodernização
do estádio e financiador da organização do evento, e que irripediu seu
cancelamento antes mesmo de iniciado, devido às penosas

condições do cenário real grego. Nove modalidades esportivas
foram disputadas: atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica,
halterofilismo, luta, natação, tênis e tiro.

Os Jogos Olúnpicos de

Verão de 1896, foram
realizados entre os dias

6 e 15 de abril de 1896

elo mundo
848 a.C.

O mais antigo eclipse solar registrado �

Foram os gregos que registraram, em 648 a. C., o primeiro eclipse solar de que se tem notícia. O eclipse
é um raríssimo fenômeno de alinhamentos que ocorre quando a Lua se interpõe entre aTerra e o Sol,
ocultando completamente a sua luz numa estreita faixa terrestre. Amelhor e mais seguramaneira de se

visualizar um eclipse do sol é via projeção indireta. Isso pode ser feito projetando-se uma imagem do sol

em um anteparo branco (que pode ser uma folha de papel ou cartão, o chão, ou uma parede) utilizando
um par de binóculos normais, com uma das lentes cobertas, um telescópio, ou um pedaço de cartão

com um pequeno furo (que pode ser feito com uma agulha, de cerca de ummilímetro de diâmetro).
A imagem projetada do Sol, de uma dessas maneiras, pode ser olhada sem problemas. Apesar de não
recomendada, a observação direta do sol pode ser feita utilizando-se equipamentos apropriados, que
deem garantia de segurança. Filtros para observação solar, feitos especialmente para visualização de

eventos solares, podem normalmente ser adquiridos em museus, planetários, observatórios espaciais,
e às vezes são dístríhuídos gratuitamente quando a data de um eclipse se aproxima. Outra opção é

procurar nas lojas de'ferragens um filtro usado em capacetes de solda elétrica. II I ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br SEXTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2012 115 I OPINIÃO

Do leitor

Evangelho showbusiness

Tenho percebido no decor
rer da última década uma

mudança nas igrejas evangé
licas. Mudanças, geralmente
quando são para trazer ventos

melhores, são muito bem vin

das. Mas mudanças no sentido
da interpretação das Escrituras

estão mais para tempestade de
erros doutrinários e heresias
trazendo confusão, que para
ventos transformadores do Es

pírito Santo trazendo salvação.
Estudei filosofia na faculdade e

a arte de povos antigos, como o

grego e o romano. As bases do hoje?" "Deus vai te dar!" "Rece

pensamento humanista que ti- ba!" "Pega tua benção irmão!"E

nham me parecem ser as colu - por aí afora. Já fomos condi

nas jônicas e coríntias que sus- cionados a isso. Animadores de

tentam a teologia em diversas . palco entusiasmando a plateia.
igrejas hoje. Estas colunas eram Estou farta, e acredito não ser

muito bonitas, ricas em detalhes a única "ovelha negra" que está

e ornamentadas, e davam um descontente com este capim en

ar suntuoso ao lugar onde eram venenado de evangelho centrado

erguidas. Todavia, colunas teo- no homem. As distorções bíblicas
lógicas "chiques" por fora mas são nítidas! Não posso me calar,
sem o conteúdo verdadeiro de porque as pedras clamarão se eu

Deus, não servem para o cris- nadadisser.Não devíamosnegar a
.

tão. Apregoam do púlpito: "Qual nósmesmos como ensinou o pró
é a bênção que você veio buscar prio Jesus? Ou será que o evange-

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

Apresentação: Tim Francisco

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

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

participaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

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

Apresentação: Marcelo Strack

Fone: 3375-0500 'WW'VV.bandfm99.com.br

PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
E BENEFICIÁRIOS
REABILITADOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL.

, (Ambos os sexos)

Cadastre seu currículo no site
www.marisolsa.com.br ou preencha
o formulárlo '.'Proposta de Trabalho"
na portaria da empresa.

Endereço:
Rua Bernardo Dornbusch, 1400 - Vila Lalau - Jaraguá. do sul/se ,/\./v-/ v\/ MARISOLSA, (_ \1'-"1 [-',i,'

lho verdadeiro está ultrapassado?
Sim, Jesus prometeu vida e vida
em abundância. Mas não é abun
dância no sentido que muitos

tem pregado dos púlpitos por
aí. Vida em abundância do cris

tão inclui aflições (o que Jesus
também prometeu), além de
batalhas e perseguições. Mas so

bre todas estas situações somos

mais que vencedores e temos a

garantia da salvação, o que ne

nhuma religião ou ser humano

pode assegurar, somente Jesus .

Esta é a vida em abundância!

Mais que as mãos estendidas de

Deus, devemos buscar sua Face.

Agradar o coração dele, adorá-lo,
agradecer-lhe pelo que já temos.

Tirar nossos olhos de nós mesmos
e olhar para Ele, para a cruz, para
ele ressuscitado em seu trono de

glória. Simples assim: "Busquem
primeiro o reino de Deus e a sua

justiça, e as demais coisas serão

acrescentadas." (palavras de Jesus
em S. Mateus 6:33)

LucineicleMeier Dalpiaz,
funcionária púb6ca

lecilnell'tos

• Faleceu à lh30 do dia 4/4, a Sra. Walli Radunz Oldenburg,
com idade de 83 anos. O sepultamento foi realizado ontem,
dia 5, às 9h, saindo féretro da sua residência, rua Bertha

Wegge, seguindo após para o Cemitério do Rio da Luz 1.

• Faleceu às 7h25 do dia 4/4, a Sra. Izabel Bertholdi, com
idade de 87 anos. O sepultamento foi realizado ontem,
dia 5, às lOh, saindo féretro da CapelaMortuária Bom
Jesus de Guaramirim, seguindo após para o Cemitério

Municipal de Guaramirim.

Co·ntab ii Id ade
Consultoria Empresarial

CRC/SC, 006269/0

Oe�de1978

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 59/2012. Processo:

11/2012-FMS. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. FUN

DO MUNICIPAL DE SAÚDE. TIPO: menor preço POR ITEM.

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de VACI

NAANTIGRIPAL, SERINGAS e AGULHAS, destinadas para

aplicação em crianças de 02 anos a 04 anos, onze meses e

vinte e nove dias e servidores públicos municipais, em con

formidade com as especificações e quantidades descritas no

Anexo I deste Edital. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002,
de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002,
de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA EN

TREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 20 de
abril de 2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, .

bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENÇIAMENTO, disputa
de preços e abertura dos envelopes serão as 09:30 horas do

mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e

Contratos. Orçamento estimado da aquisição: R$ 244.138,80
(duzentos e quarenta e quatro mil cento e trinta e oito reais e

oitenta centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital pode
rá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço
wwwjaraquadosul.sc.qov.br Jaraguá do Sul (SC), 02 de abril

de 2012.

CEcíLIA KONELL
Prefeita Municipal
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EDUARDO MONTECINO

VENDAS ON-LINE Cada vez mais as empresas

apostam no comércio eletrônico como uma

lucrativa-área de investimento

", .

m rei eletrAni o

Qualidade da internet no Estado é um dos

principais obstáculos para o comércio virtual

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

Tita Pretti

A popularização da Internet, das
rl.redes sociais e o aumento do
uso de smartphones contribuem
cada vez mais para que a geração
de recursos relacionados à web au

mente ainda mais nos próximos
anos no Brasil. Segundo estudo
realizado pelo Boston Consulting
Group (BCG), a expectativa é de que
o consumo na web chegue a R$ 134
milhões em 2016.

A Forrester Research, empresa de
pesquisa independente que presta
assessoria a líderes mundiais em

negócios e tecnologia. estima que
o Brasil - quinto maior mercado de
internet do mundo em número de

usuários, com 91 milhões de usuá
rios - domine o comércio varejista
on-line, junto à China e Índia. Estu
dos indicam que mais de 80% dos
usuários da Internet já utilizaram a

web para fazer compras.
'

Seguindo essa tendência, cada
vez mais as empresas apostam no

comércio eletrônico como uma lu
crativa área de investimento, uma
vez que não é preciso ser um gigan
te do mercado para competir glo
balmente - com uma loja virtual, é

possível vender para o mundo todo,
funcionando 24 horas por dia.

Dificuldades
\ '

Internet lenta atrapalha negócios
Entretanto, apesar do crescimento no

número de comércios virtuais no Brasil e
em Santa Catarina, os lojistas ainda en

frentam algumas dificuldades para im

plantar e manter o negócio.
Segundo o presidente da Federação

das Câmaras de Dirigentes Lojistas de
Santa Catarina (FCDL/SC), Sérgio Antônio
Medeiros, um dos maiores obstáculos é a

qualidade da internet no Estado.
Um exemplo dessa deficiência no Es

tado é a velocidade da internet em Itape
ma: no ranking publicado em setembro
de 2011 pela empresa de distribuição de
mídia Panda Networks, o município ficou
com a segunda conexão média mais lenta
entre todas as cidades do mundo avalia
das. Já o Brasil ocupa o 1630 lugar, ficando
atrás de países como Níger, Haiti, Etiópia,
Angola, Paquistão e Papua-Nova Guiné.
,No último dia 28, a Federação partici

pou de uma audiência pública na Assem

bleia Legislativa (Alesc), que discutiu a

qualidade do serviço de telefoniamóvel em
Santa Catarina e teve presença da,Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel) e

as operadoras de telefoniamóvel.
Segundo .0 presidente da FCDL, a en

tidade fez um apelo aos deputados es

taduais e à Anatel para que a questão da
eficácia da internet seja resolvida. "Saí de
sanimado, porque percebi que não há ne
nhuma expectativa de melhora em curto

prazo. Isso acaba desestimulando as com

pras eletrônicas, uma vez que lojistas e os

próprios compradores têm empecilhos",
afirma Medeiros.

Outra dificuldade apontada porMedei
ros é a falta de estrutura para montar um
comércio eletrônico. "Aproximadamente
95 por cento dos lojistas do Estado são mi

cro e pequenos empresários e, por rejeição
a esse novo mercado, deficiências na logís
tica ou falta de conhecimento, o negócio
pode fracassar", comenta. Apesar disso, no
primeiro semestre de 2011 as pequenas
empresas responderam por 8% do fatu
ramento das vendas on-line no Brasil, de
acordo com a consultoria E-bit.

O presidente afirma que questões
como segurança e o sistema do site, além
do processo de entregas e pagamentos de
vem serplanejados para garantir o sucesso
do empreendimento. Medeiros diz que a

Federação disponibiliza para as unidades
da CDL a comercialização de um sistema

de criação de sites para empresas que de

sejam ingressar no comércio eletrônico..
Apesar do crescimento do varejo onli

ne, Medeiros é enfático ao dizer que o va

rejo convencional (offline) não irá acabar.
"Temos ido a palestras em outros países e

a preocupação é grande. No entanto, os es
pecialistas afirmam que as lojas físicas não
serão substituídas pelas da web. O varejo
online é mais uma opção para o consumi

dor, que nunca vai deixar de prezar pela
instantaneidade de comprar e sair com o

produto na mão, podendo ver a qualidade
na hora da aquisição", conclui.

.

c

Empresas de
se sofrem com

infraestrutura
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Projeto píoneíro namicrorregião
Em dezembro de 2010, a equipe do

Por Acaso lançou o site de compras co

letivas "ofertasporacaso", pioneiro do

segmento na microrregião. Segundo
MaxPires, diretor comercial da empresa,
a ideia de criar o site surgiu quando as

compras coletivas já estavam em evidên

cia, com um crescimento constante.

"O Por Acaso já tinha uma audiência
consolidada, e recebemos uma proposta
de parceria da Follow Up, empresa que

presta serviços em Tecnologia da Infor

mação (TI). Aliamos esse conhecimento

com nossa expertise em marketing para
.

tocar o projeto, que foi um sucesso desde
o primeiro momento", cO,menta.

Pires conta que a maior dificuldade
de implantação do negócio foi a criação
do sistema. "Depois que o site entrou

no ar, as coisas ficaram mais tranqui
'las. Hoje, os processos de manter um

site desse tipo no ar são, sem dúvida, as
maiores dificuldades. E atendendo ào
crescimento natural do negócio, hoje
temos parceria com o Abuze, uma das
maiores franquias do Brasil", avalia.

"O desempenho do Ofertas Por Acaso

surpreendeu, porque mostrou que é pos
sível ter sucesso com as compras coleti

vas, mesmo estando em uma cidade com
menos de 150mil habitantes", pondera.

O blogueiro comenta que a divulga
ção das ofertas é feita através do próprio
site Por Acaso, e-mail marketing e redes

sociais. Hoje, o Ofertas Por Acaso vende

produtos e serviços para todos os perfis
de consumidor. "A média de vendas das

promoções relacionadas à gastronomia
são superiores a 250 cupons. O interes

sante é que o valor em si não influencia .

muito. Em uma promoção de estética,
cada cupom custava R$ 250 reais e ainda

assim vendemos mais de 60 cupons", co
menta. Ele avalia que a aceitação desse

tipo de venda pelos comerciantes da ci
dade está grande. "De restaurantes a clí

nicas de estética, os principais estabele
cimentos da cidade já fizeram parceria
com o site. É uma tendência natural,
quando os maiores e melhores com

pram a ideia, facilita muito a aceitação
do restante do mercado", conclui.

i
EXPANSÃO Loja virtual que oferece linha completa de

maquiagem conquistou clientes de todas as regiões do Brasil

Como trabalhamos com muitas

marcas importantes desse _

segmento, decidimos aproveitar
o nicho para vender

'

maquiagens e perfumes.

Angélica Fagundes

FOTOS MARCELE GOUCHE

EXPECTATIVA Desempenho do Ofertas Por Acaso

surpreendeu, comenta o blogueiro Max: Pires

)'

A média de vendas das promoções
relacionadas à gastronomia são

superiores a 250 cupons. O
interessante é que o valor em

si não influencia muito.

Max Pires

Dasprateleiras de Jaraguápara oBrasil
Há seis anos, surgia em Jaraguá do Sul

a loja "Atelier do .Perfume", trabalhando
na venda de perfumes importados, ma
quiagem, tratamento facial e cosméti

cos. Em 2010, a perfumaria passou das

vitrines da cidade para o mercado bra

sileiro: além da mudança do nome para
"Lelic Perfumaria", a loja entrou de vez

no comércio on-line,

Segundo a proprietária da loja, Angéli
ca Fagundes, a ideia de expandir o negó
cio para a web surgiu depois de perceber
que existiam poucas lojas virtuais que
ofereciam uma linha completa de ma

quiagem. "Como trabalhamos com mui

tas marcas importantes desse segmento,
decidimos aproveitar o nicho para vender
maquiagens e perfumes."

Angélica conta que a implantação da

loja virtual exigiu muito trabalho, já que
o cadastro dos produtos é todo manual.

Com mais de 700 produtos na loja, ela
diz que o trabalho levou meses para ser

feito por uma pessoa dedicada exclusi
vamente a essa tarefa.

O sócio da empresa, João Francisco

Medeiros Neto, diz que as maiores difi

culdades para manter o negócio estão re

lacionadas ao caos tributário, ao excesso

de impostos que além de tornar as mer-

cadorias caras, criam grandes entraves

burocráticos para o administrador.

"Enquanto não existir uma reforma
tributária ampla e geral em nosso sistema

de arrecadação de impostos, ele sempre
vai ser um pé no freio de todo o -desen
volvimento do Brasil e sempre estaremos

crescendo a sombra de outras grandes
potências. Hoje, infelizmente pela falta
de visão de nossos governantes, nosso

mercado interno de consumo ainda é

pouco explorado em relação a sua. capa
cidade real", avaliaMedeiros.

E a loja virtual conquistou clientes
detodas as partes do Brasil. "Vendemos

para o Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo,
Goiânia e outros Estados. A loja virtual é
mais que um canal único de venda, é urna
grande vitrine para os clientes da região
que ainda não conhecem a loja e querem
conhecer nossos produtos", afirma.

Medeiros avalia que hoje, é necessário
que os lojistas migrem para a internet, já
que a cada dia a interação digital é mais
presente na vida das pessoas. "Se o clien
te está inserido nesse contexto, a empre
sa deve estar também. Esse é um movi

mento contínuo e irreversível que deve
ser acompanhado por todos os negócios,
sejam pequenos ou grandes", conclui.
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CHARME Dança de'salão é wna das atrações dos Jogos Abertos da Terceira Idade (JASTI) .

li

Amelhor idade em ação
Microrregionais dos [asti e Brasileiro de
Bolão movimentam idosos da nossa região

espaço. No seu lugar, os atletas A competição tem sua aber

disputam eliminatórias de bolão, tura oficial no dia 13, sexta-fei
bocha, canastra, dominó e até ra, às 19h30. Na sequência, às

dança de salão, esta dando um . 20h, começam as disputas, que
charme especial ao evento, envol- prosseguem até o início da noi-
vendo idosos acima de 70 anos.

.

te de sábado (14).
�

Ao final das disputas, Iaraguá
do Sul foi a cidade quemais clas
sificou atletas para a fase estadu

al, trinta no total. Assim como os

atletas de rendimento, eles terão
transporte, alimentação e hos

pedagem custeados pela Funda
ção Municipal de Esportes, neste
caso com o apoio do Centro de

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

A melhor idade de Iaraguá do
rlsul � região está em plena
forma. Prova disso foi a etapa
microrregional dos Jogos Aber
tos da Terceira Idade (JAST!),
realizada na quarta-feira no

Clube Atlético Baependi. Cen
to e vinte representantes das
cinco cidades da região dispu
taram vaga na fase estadual da

competição, que ocorre de 24 a

28 de abril, em Piratuba.
No evento, destinado para

atletas acima dos 60 anos, mo

dalidades tradicionais como

futebol e vôlei não encontram

Referência do Idoso.
Outro evento que promete

movimentar a terceira idade
da região está marcado para
Schroeder. Nos dias 13 e 14 de

abril, aAssociaçãoVitória sedia
o lo Campeonato Brasileiro de
Bolão 23 Masculino da Melhor

Idade, evento organizado pela
Confederação Brasileira de Bo
cha e Bolão, com a participação
de doze equipes.

Além dos anfitriões, o Vale
do Itapocu será representado'
pela Sociedade Esportiva Al
vorada, de Iaraguã do Sul. Eles
terão pela frente adversários de �

Santa Catarina, do Paraná e do
Rio Grande do Sul.

.Etapa micro.rregional
dos Jogos Abertos
da Terceira Idade

envolveu 120 atletas
das cinco cidades do

Vale. do Itapo�u.

DIVULGAÇÃO

PERSEVERANÇA Aos 57 anos, atleta se
mantém competitivo nes 60m com barreiraS

Ivaníldo compete
.

na Finlândia
O velocista Ivanildo Souza

Pinto viajou para a Finlândia,
onde disputa pelá quarta vez

.

consecutiva o Campeonato.
Mundial de AtletismoMáster.

Especialista na prova de 69m
com barreiras, o atleta de 57

anos vai atrás da medalha na
sua categoria, a 55 a 59 anos.

"Estou no grupo de atletas

que deve ficar entre os fina
listas. Espero - no mínimo
- repetir o desempenho do

último mundial, onde fui ter
ceiro. Minha preparação foi
toda baseada 11� experiência
que tenho .cm campeonatos
mundiais", comenta.

r

Além dos 60m com bar-

reiras, Ivanildo também dis

putará o salto triplo e salto
em distância. USe eu conse

guir trazer uma medalha de
ouro ou um quinto lugar,
para mim será uma grande
satisfação", diz.

• 7/418h30 Portuguesa x Linense
• 7/418h30 ltuano x Mirassol

• 7/418h30 Bragantino x Oeste

• 8/416h Guarani x Palmeiras

• 8/416h Corinthians x Paulista

• 8/418h30 São Caetano x Santos

• 8/418h30 XV Piracicaba x Ponte Preta

• 8/418h30 Gatanduvense x Botafogo
• 8/418h30 Comercial x Guaratinguetá

• 7/4 15h45 Madureira x Fluminense

• 7/416h Olaria x Duque de Caxias

• 7/416h Bangu x Macaé

7/418h30 Vasco x Flamengo

• 8/416h Botafogo x Friburguense
• 8/416h Bonsucesso x Boavista

• 8/4 16h Americano x Nova Iguaçu
• 8/416h Volta Redonda x Resende

')

"" n Il!' � 'foi "
, ,.tl"",ampeo,nato pauc��o" '

I ,'",,', "

• 8/416h São luiz x Internacional

• 8/416h Universidade x São José
• 8/416h Juventude x Santa Cruz

• 8/4 16h Lajeadense x Ypiranga
• 8/416h Cruzeiro x Pelotas

• 8/4 16h Grêmio x Caxias

8/416h Cerâmica x Novo Hamburgo
,t.

• 8/4 16h Avenida x Veranópolis

• Campeonato Mineiro
• 8/4 16h Atlético x Cruzeiro

• 8/4 16h Uberaba x América

• 8/416h Guarani x América-TO

• 8/416h Democrata x Tupi
• 8/416h Galde.nse xVilla Nova

• 8/416h Nacional x Boa

• 7/415h30 lraty x Roma
• 8/4 15h30 Corinthians x Atlético

• 8/4 16h londrina x Operário
.

• 8/4 16h Paranavaí x Rio Branco

• 8/4 16h Arapongas x Toledo
• 8/4 19h30 Coritiba x Cianorte

'1.'!l1!f.rff1fJ:llgffff5�t!f!lI1!""jll'j
5/4 Camboriú x Marcílio Dias*

8/4 16hOO Chapecoense x Atlético-IB

8/416hOO Criciúma x Metropolitano
8/4 16hOO Avaí x Joinville

8/416hOO Brusque x Figueirense
*encerrado após o fechamento da edição
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Colisãocom
tremdeixa
um ferido

Deficiente auditivo sofre acidente mas

mesmo commuitas dores é liberado

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

.

Mas não foi o que aconteceu.

Jair recebeu alta e foi liberado

já na manhã do dia seguinte.
liA gente achava que ele estava

ainda no hospital, mas quan
do chegamos em casa, ele já
estava ali. Meu sobrinho que
o trouxe até em casa", contou
Roswaldo.

Verônica Lemus

Jair Roberto Pinter, de 53

anos, voltava de bicicle
ta para sua casa, na rua Ma

ria Bertoldi Bertoli, no bairro

ÁguaVerde, quando foi surpre
endido por um trem na noite

desta quarta-feira, O pai de

Jair, seu Roswaldo, de 75 anos,

disse que, provavelmente, Jair
só tenha visto o trem quando
este já estava muito próximo
e por isso, não teria tido tem-

po de desviar com segurança No hospital, Jair estava

e acabou sendo atingido. Por
.

muito agitado e debatia-se.

ser surdo-mudo, estar bastan- Seu Roswaldo, preocupado,
te confuso e sentindo muitas perguntou aos enfermeiros por

dores, a vítima não conseguiu que seu filho estava daquele
explicar o que lhe aconteceu. jeito e lhe teriam respondido

Jair Roberto, que trabalha que esse comportamento era

como repositor em um super- normal. Segundo o irmão de

mercado da região, foi socorri- Jair, ele teria sido amarrado por
do pelos bombeiros depois que estar causando muito barulho.

um segurança chamou a famí- O OCP entrou em contato com

lia. Com hemorragia devido' o hospital, mas no momento

às lesões, principalmente na ninguém se encontrava dispo
cabeça e na face, sangramento nível para falar sobre o assun

no nariz e trauma, ele foi leva- to. Segundo a atendente do

do ao Hospital e Maternidade Pronto Socorro, a unidade de

São Iosé, onde um exame de saúde estaria apta a lidar com

raio-x da cabeça foi realizado. pacientes com deficiência au

Segundo o pai, que acampa - ditiva e de fala.

nhava o filho, a enfermeira te- Enquanto a equipe do OCP

ria dito que Jair deveria ficar falava com os familiares na casa

em observação por mais dois de Jair, ontem à tarde, ele foi le

dias e, então, repetir o exame. vado pelo Samu novamente ao

Hospital São José porque sentia
aindamuitas dores.

De volta ao

São José

Fique P dor entro de t dque aContece no reg'� O
, " 100'

,

-

�it:'f:
@OCorreiodo �

POVO

�

A gente achava
que ele estava
ainda internado,
mas quando che

gamos em casa,

ele já estava ali.
Roswaldo Pinter,
pai da vítima

MARCELE GOUCHE
'!,!�C"®!u!i;;1IiJlI!lfml!l)iilfilllli!UI' III I,

SAlVfU Ontem, por estar se�tindomuita dor, Jair foi reconduzido ao hospital

Tempo
Vento forte
causa danos

Crack

Homem de 37 anos é preso
em flagrante com drogas

O vento forte ocorrido na
tarde de ontem deixou casas

destelhadas e derrubou
várias árvores. Em Corupá,
uma residência ficou des
telhada na rua Jorge Pinter,
no bairro João Tozini. Na
rua Roberto Seidel, próximo
ao alambique, três árvores
caíram, prejudicando a rede
elétrica. Em Iaraguá do Sul,
a Defesa Civil registrou duas
casas parcialmente destelha
das, uma na rua João Miguel
da Silva, no Estrada Nova, e
outra na ruaMaria Helena
dos SantosAlmeida, no João
Pessoa. A BR-280 chegou a

ficar em meia-pista por volta
das 17h por causa de uma

queda de árvore no
km 88. Em Schroeder,
também houve queda de

árvore, na rua Paulo Setter,
e pequenos destelhamentos

de casas no Centro. Um ou

tdoor caiu na rua Marechal
Castelo Branco. Ninguém
ficou ferido ou desalojado.

Um homem foi preso em apreendidos. Segundo o dele

flagrante na tarde desta quin- gado de Joinville, Alcir Amaral
ta- feira, suspeito de traficar Teixeira, o homem, de 37 anos,

drogas em Jaraguá do Sul e era responsável pela distribui
Guaramirim. A Polícia Fede- ção das drogas na região. Em
ral de Joinville encontrou com balado em um saco plástico, o
ele mais de um quilo da dro- crack estava escondido embai

ga, o suficiente para produzir xo do banco do motorista. O

aproximadamente quatro mil suspeito, natural de Guarapua
pedras. Junto com as drogas, va (PR), já havia.sido preso em

o carro do suspeito, um Pálio 2007 pelo mesmo crime, quan
com placas de Guaramirim, do foi flagrado com um quilo
e R$ 542, provavelmente vin- de cocaína. Ele teria deixado a

dos do tráfico, também foram prisão há sete meses.
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Voyage 1.0
Apat1irde: R$

30.890
• Pacote. Trend
• Pmpador fi deseO'Jbaraçador

'dto traseiro
�:,

Promoções válidas até 06/04/2012 para veículos com pintura sólida. Frete Incluso. Fax 1.0, ano modelo 11112, 2 portas, básico, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00. Fax 1.6, ano modelo

11112, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 390.390,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11112, básico, corn preço promocional à vista a partir de R$ 30.890,00. Pacote Trend com direção
hidráulica pelo acréscimo de R$ 990,00. IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrõnico das operações não Inclusas nos cálculos
das prestações e do CET. Promoção e preços anunciados somente para veículos disponlveis a pronta entrega, financiamento com 1a parcela para junho somente para zero km e seminovos a partir de 2007.
Garantia de 3 anos para a linha Volkswagen 2011/2011 e 201112012, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem. em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi,
Ilmitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação.
SAC: 0800 770 1926. Acesso ás pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 08007012834. www.vw.com.br. Veículos em conformidade com o Proconve.

TECNOLOGIA ALEMA
GnJpo Auto Elite. 40 anos de credibífidade. www.autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

47 32746000
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