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Uni boliche irá inaugurar

em [araguá do Sul.
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Moradores pedemmais
se rança no bairro

Em reúníâo ontem à noite, entidades comunitárias entregaram um abaixo-assinado ao major
da PM, Rogério Vonk, reivindicando a instalação de câmeras de vigilância e o aumento das
rondas policiais no bairro. Nos últimos 30 dias, ocorreram três homicídios naquela área.
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Na aldeia indígenaCaraí, emAraquari, as tradições sãomantidas, apesar do contato
com o homem branco termudado o ambiente em que vivem os guaranis. Página 17 .. ,

,. I

Com cinco jogadores
em tratamento no

departamento médico,
o técnico da equipe
jaraguaense CSM/Pré '

Fabricar, RenatoVieira,
não está conseguindo
aproveitar damaneira
que queria o recesso da
competição, Página 21
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Toda sexta-feira encartada aqui no oCP

Fórwn 'Parlamentar
Catarinense vai

pressionar o
governo federal

e cobrar
andamento
de obras.

Daiana Constantino
Página 7

,

Areas de risco

Obras em fase
de licitação
A empresa vencedora fará
serviços de terraplenagem,
estaqueamento, muragem
e drenagem em 14locais
afetados por desastres
naturais em 2008 e que
aguardam serviços de
contenção para diminuir
possibilidade de enchentes
e deslizamentos, Página 19

Imagens meramente ilustrativas. Ofertas Válidas: 'li/fJ3I2012 a !XW5I2012 Os utensílios apresentados não acompanham.o prOlirto,
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Notícias
ApeVi
Este informativo
apresentamatérias de

. interessedos associados, I:
a relação 'dos novos'"

.

dirigentes e ainda atualiza
o leitor sobre a Expo 2012.

Seminário

.'

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

A agonia industrial
Este é o tema de um� matéria de José

Serra que pode ser encontrada na

rede. Reproduzo abaixo um comentário
em relação ao mesmo postado por Ivone
Karsten, uma empresária da cidade, só
cia da Cedeha: "Que texto importante! O
assunto da desindustrialização já tenho
ouvido há algum tempo. Embora aqui
em nossa empresa de RH em Jaraguá do'
Sul ainda não estejamos sentindo dire-

Inovação
têxtil
Compondo um núcleo
de debates acerca de
assuntos ligados à
indústria têxtil e seus

aspectos funcionais,
o Orbitato, Instituto
de Arquitetura,
Moda e Design, de
Pornerode, propõe

. com exclusividade
um curso que aborda
a Inovação Industrial
Têxtil e recebe hoje e

amanhã o doutor em

Engenharia Têxtil, Raul
f' Fangueiro, professor
da Universidade do

Minho, Portugal, e
perito da European
Textile Plataform da
União Europeia. O
pesquisador é um
dos profissionais
mais reconhecidos
da área, com livros,
consultorias, pésquisas
e conferencias assistida
nos cinco continentes

tamente os efeitos, é notória a luta das

organizações para se manterem compe
titivas e ativas. A carga tributária é sem

dúvida uma das maiores dificuldades de

qualquer empresário. Por exemplo, uma
micro empresa como a nossa, destina ao

governo o equivalente a um carro popular
por ano! Estamos completando dez anos,
então, são dez carros. Triste pois ainda
nem temos um para uso da empresa".

DIVULGAÇÃO

ombustíveis
A presidente da Petrobrás, Graça Foster, admitiu
que a estatal tem projeto para alterar os preços
dos combustíveis. Não faltam razões, pois
com as agitações nos países árabes, os preços
internacionais do petróleo subirammuito. Além
disso, o preço do etanol também pressiona

- amatriz energética do país. O governo vem
resistindo, mas deverá se render às evidências
de que os valores precisam ser reajustados ou
precisará retirar partes dos impostos que incidem
sobre os m�smos. Claro que a primeira opção é
mais lógica. A Petrobrás está realizando volumosos
investimentos, portanto precisa gerar mais caixa.

Economia brasileira
Segundo analistas do FMI, a economia brasileira, que cresceu 2,7% em

201, deverá ter um aumento de 3% este ano. Mas, com o relaxamento
da políticamonetária, corre o risco de um reaquecimento. Em outras

palavras, os analistas acreditam que na ânsia de obter crescimento
o governo possa estar abalando as bases de um desenvolvimento
sustentado - o que exigirá medidas de contenção. Seria a criação de
um "voo de galinha". O tempo certamente dirá quem tem razão.

LO"J.�ERIAS

DUPLASENA
SORTEIO N° 1069
PRIMEIRO SORTEIO
06 - 07 - 16 - 21 - 32 - 44
SEGUNDO SORTEIO
02 - 08 - 14 - 18 - 27 - 34

QUINA
SORTEIO N° 2875
05 - 24 - 37 - 53 - 71 . . I I

Linha
de robôs
A Indumak iniciou um

importante projeto de

ampliação do parque fabril.
Prevista para ser concluída em
2014, a obra será desenvolvida
em módulos. A empresa prevê
um investimento de R$ 8
milhões. Um dos objetivos é

expandir a linha de produção.
Com previsão de entrega ainda
este mês, o primeiro módulo
é destinado para fabricação
de robôs Indumak Robotics
-e contará com uma área
de 850metros quadrados.
'�té ametade do ano, estão

previstos de 10 a 13 sistemas
com este revolucionário

equipamento em operação
nos clientes", comenta o

diretor presidente da Indumak,
Gelson Schmidt. Inteiramente

produzido no Brasil, o robô
é composto por quatro eixos

interpolados dimensionados
paramovimentar cargas de
até 50 quilos. O equipamento
possui recursos avançados que
possibilitam o aproveitamento
de energia, além do design
inovador que justifica seu

desempenho e peso reduzido

para a categoria. "Com
formato antropomórfico,
simulando os movimentos
de um braço humano, o robô
da Indumak oferece mais

agilidade e precisão nos
movimentos", destaca.

Indumak
A Indumak conta hoje com
mais de 150 profissionais. De
capital totalmente brasileiro,
esta tradicional fabricante
de máquinas para embalar
produtos tem sua sede na
Ilha da Figueira. Prestes
a completar 50 anos de
história, atende amais de
2800 clientes distribuídos

pelo Brasil e pelo mundo.
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CÂMBIO

ERMENEGILDO WILBERT EPP torna público
1\

que requereu junto a FATMA o Licenciamento
Ambiental para atividade de "lavra a céu aber-
to por escavação - Código: 00.12.00 (extração
de argila e saibro)", na localidade de Jacu-Açu,
Município de Massaranduba (SC). FCEI nO
235188/2012 (LAP) e FCEI nO 235190/2012

(LAI) - DNPM nO 815.096/2012

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT .. -1,89%
OURO .. 0%
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LIBRA (EM R$) 3,0081 3,01-11 ii: 1,55%
• 11 I

US$ 115,590
US$ 1644,070

COMPRA VENDA VAR.
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Oúltimo censo do IBGE, realizado em 2010, re-
. gistrou que há no Brasil, 817.963 indígenas, a

maioria na Região Norte (305:,8.73 ,!"indígenas) I se-
'

, guida .da Regiãó Nordeste (208.691), Ceritro-Oeste '

(130.494), Sudeste (97.960) e Sul (74.945). O Cen
so também mostrou que a maioria das pessoas
indígenas tem domicílio na área rural (502.783).
Em 1940, o lO Congresso Indigenista Interame
ricano, reunido em Patzcuaro, no México, apro
vou uma recomendação para que os países da
América estabelecessem o dia, 19 ,de abril como
o Dia do Índio. O objetivo era que esse dia fosse
dedicado ao estudo das realidades e problemas

Char

ra nunca tenham tido sua voz ouvida nos livros,
pois os historiadores retratam a sua visão dos fatos,
sob um ponto de vista que não é o dos' indígenas.
Com a chegada dos portugueses nesse lado doAtlân-
tico, teve início um processo de. aculturação deste

povo. No decorrer dos séculos, muitos foram dizi
mados pela ganância de exploradores da floresta e

obrigados a deixar o seu habitat natural, como resul
tado do "progresso" Lutando contra a aculturação, os
índios resistem, tentando manter sua cultura a todo
custo - a língua, o artesanato e os costumes são ..re

passados aos mais novos e assim parte da suaídenti
dade continua viva, apesar das adversidades.

'Em nosso pais, descoberto há pouco
mais de 500 altos, os índios tem uma

história milenar, embora nunca tenham
tido sua voz ouvida nos livros.

do índio nas escolas e outras instituições de en

sino. No Brasil, o presidente Getúlio Vargas assi
nóu o Decreto-Lei nO 5.540 em 2 de junho de 194�.
Em nosso país, descoberto há pouco mais de 500

anos, os índios tem uma história milenar, embo-
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Do leitor
,

Indío

Homem da terra, caçador
consciente que não mata por

prazer e, sim, para alimentar a sua
tribo. Pesca apenas os peixes que
servirão de alimento para o dia.
Ele se importa com a continuida
de da vida. Estamos falando do
verdadeiro índio, aquele guerreiro
que defendia a sua gente e curava

os enfermos com remédios extra
ídos das plantas. Ele ensinou ao

homem branco o caminho da es

sência; trabalhar por amor e com
amor e não para arrecadar dinhei
ro. Cantar, dançar, festejar a vida;
um brinde à existência na terra.

Eles nos ensinaram amedida
certa, o equilíbrio para encontrar
a felicidade, porém, o homem
branco pegou este aprendizado
e explorou mais e mais, transfor
mando avida pacata e simples
num rápido desenvolvimento.
Por um lado isto foi excelente; o
Brasil abriu várias portas para a

expansão a busca de novos mer
cados' por outro lado, esqueceu
se de regar os princípios básicos
e alguns valores se perderam em

troca da conquista de bens ma-

,

teriais. E lá ficaram as festas, os
batuques, os rituais com enfei
tes, caras pintadas e muita ale

gria e dança.
Será este o caminho? Ou an

danças continuaram, no intui
to de descobrir onde foi parar a
verdadeira felicidade? Sim, o ser

humano bateu em retirada, se

distanciou davida tranqüila e sau

dável, fugiu de si mesmo, abriu
unão do aconchego da família e

se lançou no mercado. cada vez

mais competitivo, fazendo de sua

vida uma luta diária, sem tréguas
e, chegando à noite em casa, can

sado, não quer trocar confidencias
e carinho, pois na cabeça só tem

projetos de negócios em anda
mento e outros que estão ainda

por vir. Os compartimentos estão

lotados, não há lugar para mais

nada, e o olhar de criança carente
se acentua e ele faz de conta que
não enxerga, enquanto sua família
faz de conta que está ttido bem.

lldelaide BnmiIde
Dombusch EncIer,

empresária aposentada

Compartilhe a sua o),Jinião. ESCI"eVa"IIOS!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

...

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Previna-se!

'l Tocê não tem o problema hoje, mas poderá tê-lo
V no amanhã. E a exemplo da poupança, do di
nheiro guardado no banco, quem não se prevenir
hoje vai ter - oupoderá ter - dias ruins no futuro.

As pessoas inteligentes, bem poucas, sabem

que o futuro nada mais é que o hoje continuado.
Estemomento de agora, por exemplo, é o futuro de
ontem. Quem ontem não produziu para ter hoje,
hoje nada tem ... E assim até o fim dos tempos.

Vou falar de um tipo especial de "poupança", de
investimento futuro que poderá garantir a melhor
das "aposentadorias": uma velhice saudável.

A Organização Mundial da Saúde está ator

mentada com os casos de demência que se alas
tram pelo planeta em razão da longevidade cada
vezmaior das pessoas de hoje. Demência, caduci
dade, é uma anulação das capacidades da mente,
uma redução drástica dos processos cognitivos,
uma perda irremediável de memória e tudo que
dela é conseqüente.

Um demente é um doente mental irrecuperá
vel, torna-se tutelado, dependente de um familiar
ou de alguém pago para esse trabalho duro e ine
ficaz do ponto de vista da recuperação da saúde.
Melhor é prevenir, melhor é investir hoje nessa

poupança \ especial que deve produzir bons ga
nhos na velhice.

Não se sabe ao certo quais as causas básicas .

da demência senil, são muitas. Mas ativar a mente
todos os dias com leituras, jogos, planos, desafios
de memória, filmes, teatro, tudo, enfim, que signi
fique nutrição e exercitação da mente é o melhor
de todos os remédios. A mente precisa, a exemplo
dos músculos, de nutrição e de exercícios perma
nentes. No caso da memória; a nutrição são os

estímulos buscados, a leitura mais que todos, e a

exercitação se faz pelo uso freqüente dos materiais

previamente percebidos, lidos, aprendidos.
Há, todavia, quem conte as horas para a apo

sentadoria, uma vez aposentados, aposentam-se
para a vida. Essa aposentadoria para a vida é como
um tiro na cabeça, na mente, nos processos de

cognição, é o apressamento das demências. Jamais
aposentar a mente talvez não seja a panacéia con
tra as demências, mas é o melhor remédio.

"

Jovens
H� uma "demência" mais triste que a demên

cia senil: é a "demência" dos jovens que não leem.
Passam o tempo diante de videogames ou "nave

gando" em rematadas tolices no computador. Mas
se acham, pensam que são os tais e não passam de
atrasados mentais metidos a espertos. Coitados.

Frase
Abri o livro e a frase saltou-me aos olhos. Diz

assim: "Somos os hábitos que repetimos no dia-a
dia". Incontestável. Se o seu dia-a-dia não é bom,
culpe-se. É só mudar o dia-a-dia dos hábitos que a

vida será outra. - Ah, mas é bom não esquecer: essa

mudança é o remédio mais difícil de ser tomado.

Chega quase a ser impossível. Estamos muito em

pedrados nos nossos hábitos.

Falta dizer
Que gosto de frases você já sabe. Juntei esta

agora há pouco: - "Não estava chovendo quan
do Noé construiu sua arca". A frase nos faz lem
brar que é quando estamos numa boa que deve
mos pensar nas mutabilidades da vida. Poupar,
por exemplo, é garantir o futuro, ainda que o

presente esteja ótimo.

Fale conosco
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rede regular de ensino. Porém, segundo o

Ministério da Educação, pedagogos e en

tidades como aAMA (Associação dos Ami
gos do Autista), mesmo sem o aprendizado
a inclusão escolar traz um benefício impor
tante.A socialização da criança e a vivência
fora do lar, importante para garantir a sua
auto-estima e fazê-la se sentir aceita.

Ela não acompanha
as outras crianças,
as atividades que ela
realiza em um dia no
outro ela pode não
lembrar mais, é
bem complicado.

Patrícia Ochner

Sapelini,
professora
auxiliar

Contato com colegas e professores também são

importantes para a vida das crianças

.. ' JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

Devido ao grau de atenção exigido por
suas limitações e o progresso restrito

dos casos mais graves, pode parecer que
talvez fosse melhor que alunos com defi
ciências maiores não fossem inseridos na Fi ue por dentro

de t��O
q�e ocontece na regiaO

@ocorreiodopovo

Ao mesmo tempo que a professora re-
i

gente explica o conteúdo comum, a peque
na se diverte e aprende a sua maneira, com
atividades de memorização e exercícios
manuais. "Ela reconhece bem formas, tanto
as mais simples quanto fotografias", con

ta Patrícia. A menina precisa da referência
concreta para qualquer atividade. "Ela sabe
contar até 10, m,as não sabe nenhum dos
números sem ter a referência, precisando do
material concreto sempre, senão não reco

nhece o conceito", define a professora.
Apesar disso, ela tem tirado um benefício

maior da experiência escolar: a convivência
e o círculo de amizades obtido na relação
com os coleguinhas. "Ela interage muito
bem com as outras crianças, é muito alegre
e feliz do jeitinho dela", sintetiza a professo
ra regente da turma, Rita Paupitz.

O diagnóstico de deficiência da menina
ainda não foi fechado, e o grau de limitação
pode mudar. "Ela pode ter uma deficiência
não tão grave, e ter o desenvolvimento atra

sado, embora seja pouco provável", conta
Patrícia. Com ou sem progresso, a menina
traz da escola uma coisa além da educação:
a relação com outras crianças.

a ã aprender, mas inclusão é positiva
Aos 8 anos, a jovem Elizangela Mangue

deveria estar recebendo o mesmo conteú
do que os outros alunos do 2° ano da escola

municipal Urbano Teixeira da Fonseca, em
Guaramirim. Porém, devido a uma defici
ência intelectual severa, amenina ainda não
sabe sequer escrever o próprio nome. "Ela
adora ir para escola, não vê a hora de ir para
a aula, mas ela não aprende nada", conta a

mãe, Maria Ezilda Daiko Mangue. Enquan
to os colegas tem atividades normais, a me
nina recebe tarefas mais simples e lúdicas,
apropriadas para a sua capacidade.'

"Nós trabalhamos muito com jogos e

com memória, que ela entende bem, e com
atividades manuais para estimular a coor

denação motora dela", afirma a professora
auxiliar Patrícia Ochner Sapelini. Porém a

menina não tem muito progresso na esco

la. "Ela não acompanha as outras crianças,
as atividades que ela realiza em um dia no

outro ela pode não lembrar mais, é bem

complicado", explica. A mãe comenta o

mesmo. "A aprendizagem dela não evoluí
nada, ela tem também dificuldades na fala
e é muito difícil para ela aprender realmen
te alguma coisa", lamenta.

EDUCADORA

Jogos de memorização
estão entre as tarefas

que Patrícia passa
para a pequena

Elizangela Mangue

Relação com colegas é
benéfica, dizem entidades

�:W1t11l1íZ.lttlimm..l!nr

�441il

II - benefícios

Estudo não é única
razão da escola

,
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É fácil pensar que as crianças
com deficiências não deveriam es

tar nas escolas - ambiente onde es

tarão sujeitas ao assédio de colegas
que não compreendem suas neces

sidades especiais. Onde alguns ca

sos não teriam como concluir o en
sino, por causa das suas limitações,
e onde é preciso de acompanha
menta extra devido às dificuldades

pode provocar a impressão de que
os alunos "normais" estão sendo

prejudicados. Porém, na visão do
MEC e das entidades especializa
das nas necessidades destas crian

ças' essa imagem é equivocada, e

apenas estimulamais a exclusão do
deficiente na sociedade.

Segundo a diretora da AMA de

Iaraguá (Associação Amigos do
Autista), Tânia Krause, a inserção
beneficia o deficiente justamente
por propiciar a chance de adqui
-rir conhecimentos, socializar-se e

comunicar-se. "É preciso trabalhar
com estas questões justamente
para ocorrer a minimização das

Oferecemos um

serviço específico
para garantir a
inclusão do aluno

autista. Toda criança
tem a obrigação e

o direito de estar
inclusa no ensino

regular.

•

Tânia Krause,
diretora da AMA

dificuldades nestas áreas", afirma.
"O que nós fazemos é oferecer um

serviço específico para garantir
a inclusão do aluno autista, mas

toda criança tem a obrigação e o

direito de estar inclusa no ensino

regular", explica.
O benefício da socialização não

se restringe ao aluno autista, e se

gundo a professora Adriana Nícolo
delli, a criança com deficiência tem
os mesmos direitos que qualquer
outra criança. "Temos que despertar
nas crianças o verdadeiro sentido
da palavra "inclusão" e resgatar nos
alunos deficientes o prazer de fre

quentar a escola".
"Uma dificuldade para o aluno

autista é a mudança na rotina, e a

inserção nas escolas ajuda a prepa-
.

rar para as mudanças que podem
ocorrer", ressalta Tânia, e o profes
sor tem sim um trabalho maior com
a criança. "Ele precisa dar conta do
conteúdo normal e daquele caso em
especial, por isso a capacitação é

importante", explica.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Suspeita

Nepotismo ainda sob investigação
Promotor

responsável pela
ação deve apresentar

""

suas razoes para
.

que processo seja
concluído

JARAGuÁ DO SUL

Verônica Lemus

A té amanhã, o promotor da
rlMoralidade Pública, Ri
cardo Viviani de Souza, deverá
apresentar as argumentações
necessárias para dar fim ao jul
gamento do recurso que deter
minou a exoneração dos cargos
do então secretário de Adminis
tração Ivo Konell, e da chefe de

gabinete, Fedra Konell, respecti
vamente marido e filha da pre
feita. Ainda ontem, o promotor
finalizava a apresentação.

Em 5 de março, a juíza da
Vara da Fazenda da Comarca de

Iaraguá do Sul, Candida Brug-

noli, havia determinado à líder
do Executivo a ordem de exo

neração através de uma tutela

antecipada, que coube recurso.

Em resposta ao pedido liminar
movido pelo ex-secretário e

sua filha, o desembargador Ro
dolfo Tripadalli, do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, de
cidiu por suspender a decisão
da juíza, permitindo que ambos
retornassem aos seus cargos en

quanto o caso ainda estiver em

julgamento.
A decisão do desembarga

dor é baseada na Súmula vin
culante13 do Supremo Tribunal
Federal (STF), que não qualifica
como nepotismo quando pa
rentes ou cônjuges são nomea

dos para cargos em comissão ou
em funções de confiança, situa
ção que não estaria ocorrendo,
já que a contratação de Ivo e Fe
dra foi para cargos considerados
de natureza política.

Ainda que válido, o entendi
mento de Tridapalli irá passar
pela Câmara de Direito Públi-

MARCELE GOUCHE

LIMINAR Por decisão de desembargador, Fedra e

Ivo Konell puderam voltar a ocupar seus cargos

co, composto por mais três de

sembargadores, responsaveis
pelo julgamento. do processo
de ação civil pública instaura
do

_ pelo promotor Viviani. "O
Ministério Público entendeu

que foi flagrantemente ilegal a
nomeação deles e por isso foi
aberta a ação civil. Mas a ques
tão se isso é improbidade admi
nistrativa ou não e as penas que
poderão advir, vai depender do
resultado final da ação", decla
rou o promotor.

o MP entendeu

que a nomeação de
ambos era ilegal
e abriu ação civil.
Mas se é caso
de improbidade
vai depender do
resultado final.

Ricardo Viviani,
promotor

EDUARDO MONTECINO

E'NVOLVIDO Ivo estaria na Capital defendendo
interesses de Jaraguá apenas como um cidadão

Inquérito

Viagem de Ivo gera desconfiança
Em recente viagem à Flo-

.

rianópolis para tratar de as

suntos da Prefeitura de Iara
guá, o ex-secretário Ivo Konell
reavivou as suspeitas de que
estaria atuando em nome do

governo mesmo depois de
exonerado. Desde que a juíza
Cândida Brugnoli decidiu pelo
afastamento de Ivo e Fedra Ko
nell (chefe de gabinete), o ma
rido da prefeita Cecília deixou
de ter o direito de representar a
administração, imposição que
não estaria sendo respeitada.

Em razão do suposto des
-

cumprimento à lei, o promotor
Ricardo Viviani instaurou um

inquérito para investigar o com
portamento do ex-secretário,
que recairá também sobre a

prefeita. Segundo o promotor,
as investigações foram iniciadas
antes mesmo da ida à Florianó
polis. "O inquérito foi aberto em
16 de março em razão de outros
fatos que indicam que ele já vi
nha adotando atitudes seme

lhantes hámais tempo".
Ivo Konell foi até a Secretaria

de Planejamento na Capital para
tratar da discussão sobre o limite
territorial entre Massaranduba
e Iaraguá do Sul, no Rio Molha
(bairro jaraguaense). Quando
perguntado sobre sua presen-

ça na reunião, Konell disse que
estava ali como cidadão. Sobre
os outros fatos apontados no

inquérito, o ex-prefeito explicou
que, após sua saída da prefeitu
ra' retornou algumas vezes ao

local para organizar documen
tos e prestar auxílio a funcioná
rios, "e às vezes ia buscar minha

esposa ou acompanhá-la no ga
binete", explicou. Viviani ainda
está estudando a necessidade
de juntar novos documentos

para decidir pela continuidade
ou não do inquérito. Ele tem o

. prazo de um ano para concluir,
mas garante que não será neces
sário todo este tempo.

.;. !)
-
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-
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Promessa será cobrada
/\ s expectativas da bancada dos par
.l1.Iamentares catarinenses em Brasí
liacom relação à duplicação da BR-280
não são boas. Para não cair no esque
cimento o compromisso feito pelo mi
nistro dos Transportes, Paulo Sérgio
Passos, a uma comitiva de lideranças
políticas e empresariais em outubro

passado, uma reunião foi agendada
para a primeira semana de maio, para
discutir o assunto.

Projeto vetado
Projeto de autoria do deputado
Carlos Chiodini (PMDB) que previa
a criação do Programa Estadual
de Preservação do Patrimônio
Histórico de Santa Catarina recebeu
veto do governador Raimundo
Colombo, por gerar despesa aos

cofres estaduais. Mais
um deslize de principiante.

PMDBem
Guaramirim
O presidente do PMDB de
Guaramirim, Osni Bylaardt, reunirá
o diretório amanhã à noite. Na

oportunidade, o peemedebista
planeja apresentar duas legendas
que devem ser parcerias nestas
eleições. As conversas estão
avançadas com o PDT e PPS. .

Polêmica na certa
Conforme o presidente da Câmara
de Jaraguá, AdernarWínter (PSDB),
já anunciou à reportagem do OCP

ontem, o aumento do salário dos
vereadores vai gerar polêmica. Ou
seja, o valor a ser votado deve estar
bem acima da inflação. No início
do mês, a Câmara de Guaramirim
aprovou aumento de 30%, sobre
os valores dos próprios salários,
elevando a remuneração dos

próximos legisladores de
R$ 4,2 mil para R$ 5,437.

Paralisação
o presidente da 23a-Subseção da
OAB/SC, Raphael Rocha Lopes,
deve procurar esta semana o _

secretário de Desenvolvimento

Regional, Lia Tironi, para discutir
sobre a situação dos advogados
que paralisaram o serviço de
defensoria no Estado.

Como o governo se comprometeu em
entregar este mês o projeto executivo da

duplicação da BR-280, entre Jaraguá do
Sul e São Francisco do Sul, e em segui
da lançar a "concorrência pública, o Fó
rum Parlamentar Catarinense vai cobrar
em reunião a promessa, além de outras

obras para as rodovias do Estado.
As informações são do deputado

Mauro Mariani (PMDB). Caso a pro
messa não seja cumprida, o peemede-

bista planeja mobilizar novamente as

lideranças do Norte do Estado para re

tomar o debate e pressionar o governo
federal. "A pressão precisa continuar,
não podemos deixar o assunto' esfriar",
enfatizou ele, à coluna.

Sobre o trecho urbano da rodovia en-·
'

tre Guaramirim e Iaraguá, que poderá ser
estadualizado, Mariani disse que irá ten

tar "arrancar do governo federal a cons

trução de um viaduto em Guaramirim".
I

MARCELE GOUCHE

Por mais se rança
o vereador Justino da Luz (PT) participou ontem à noite do encontro

. que debateu alternativas para garantir a segurança do Estrada Nova.
O bairro tem registrado várias ocorrências nos últimos tempos.

" Reunião cancelada
A reunião extraordinária do Conselho Estadual de Saúde foi cancelada depois de
ser adiada por duas vezes. Agora, o grupo volta a conversar somente em encontro

mensal no dia 2 de maio. O deputado e presidente da Comissão de Saúde da
Alesc,Volnei Morastoni (PT), deve participar para contribuir no debate da
polêmica damudança de gestão do Samu, proposta pelo governo do Estado.

Novo laudo das antenas
No ofício da Prefeitura de Jaraguá do Sul encaminhado à Secretaria do Estado
do Planejamento, o governomunicipal solicita uma nova vistoria da equipe técnica
para 'determinação da divisa dos municípios de Iaraguã eMassaranduba, além da
coordenada geográfica 26°30'58"S e 49°03'15"W, na qual o prefeito deMassaranduba,
Mário Fernando Reinke, autorizou a instalação das antenas para a empresa CPR

Comunicação Ltda.A administração de Jaraguá contesta o requerimento feito pela
Amvali ao Estado, que apontou a localização daTorre da Empresa DJ Comunicações e

Exploração de Serviços e Rádio Difusão Ltda. e não da empresa citada acima. Agora, a
prefeitura responsabiliza o presidente daAmvali, Luiz Carlos Tamanini, por repassar
os dados supostamente errados ao Estado no primeiro ofício - que determinou
que as antenas de rádios estão localizadas emMassaranduba.

Votação adiada
o líder do governo no Senado, Eduardo Braga, disse que uma questão
regimental impediu a votação, ontem, em plenário, do projeto de resolução
que estabelece a alíquota de 4% para o Imposto sobre Circulação de

.

Mercadorias e Serviços que incide sobre produtos importados. Amatéria deve
ser apreciada na próxima quarta-feira. (Fonte Jornal do Brasil).
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JUNIO
O sho'W da vida
l]m PortoAlegre, na quarta feira do dia 01 de setembro de '

,

n1999, jogaram pelo Campeonato Brasileiro: Grêmio 3x4
Botafogo deRibeirão Preto. Noitefria e chuvosa, o Estádio
Olímpico estava lotado, justificando a máxima tricolor:
"com o Grêmio onde o Grêmio estiver': O tricolor dos

pampas, comandadq pelo técnico Celso Roth alinhou com:

Danrlei, Emerson, Scheidt, Zé Carlos (AlexXavier), Itaqui,
Cleison; Fabinho (Marcelo), Capitão, ZéAlcino, Macedo
(Adriano) eRonaldinho Gaúcho. O BDtafogo do técnico Lula
Pereira foi a campo com:Alexandre, Leonardo Bell, Índio,
Júlio César Carlão (Chicão), Palhinha, Alexandre Silva,
Marcão, Rui Barbosa (ZéAfonso) eWagner (Alaor).

Ligue o painel virtual
de sua imaginação ...
Entramos no túnel do tempo: São 20h30. Começa o jogo no
Olímpico. Em Iaraguã do Sul, Vanessa, esposa de Alaor, grávida
de nove meses, dá entrada no Hospital e Maternidade Iaraguá.
Aos 4 minutos de jogo, Cleison abre o placar para o Grêmio

(lxO). Aos 12 minutos, Rui Barbosa empata para o Botafogo
(1x1). Namarca dos 21 minutos,Wagner vira o jogo para
o time paulista (1x2). Quando o relógio marca 33 minutos

jogados,Ruí Barbosa amplia para o time de Ribeirão Preto

(1x3). O Grêmio veio para o 2° tempo disposto amudar a
história da contenda: aos 2 minutos, Macedo marca para o

.

Grêmio (2x3); Ronaldinho Gaúcho empata aos 9 minutos

(3x3). Lula Pereira saca do timeWagner e entraAlaor. Em
Jaraguá do Sul, Vanessa entra em trabalho de parto. Aos 22
minutos, Alaor tabela com Rui Barbosa, passa por Emerson
e é derrubado na entrada da área. O árbitro aponta a infração.
Danrlei organiza a barreira com cinco' jogadores, Alaor toma
distância para a cobrança da falta. O árbitro apita... O artilheiro

parte para a bola e 'efetua o'disparo. A esfera encharcada sai

sangrando de seu pé, encobre a barreira, faz uma curva sinuosa .

e morre no fundo da rede do goleirão Danrlei... Do lado de
fora da sala de parto do Hospital Jaraguá ouve-se um chorinho
de neném recém-nascido anunciando a chegada de Caroline ...
Dona Roseli, mãe daVanessa, festeja a chegada da netinha ...
Seu Hanilton, 'pai daVanessa, com o radinho de pilha
colado ;;lD! Q,\k\!lildo�tamb�in vibra... É gol do Alaor...

No Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto (SP) - AIaormarca
de cabeça o gol da vitória do Botafogo sobre o Flamengo

FaIDÍlia e estudos
Alaor Palácio Júnior, ouAlaor como é conhecido nos meios esportivos,
nasceu emArapongas (PR), no dia22 de dezembro de 1969, mas viveu
a infância e adolescência em Londrina (PR). É filho de Alaor Palácio
e MariaMadalena Palácio; tem duas irmãs: Silvana e Sílvia. Alaor é

(

casado comVanessa Garcia Palácio e tem dois filhos: Guilherme e

Caroline. Quando 'menino, iniciou os estudos no Colégio Estadual
Mário de Andrade, na cidade de Londrina. Lembra-se da primeira
professora: Fátima, e dos coleguinhas de aula: Priscila eAlexandre.

Completou o ensino médio na Escola Estadual Hugo Simas,
também em Londrina. Atualmente está cursando a 3a Fase de

Educação Física na Faculdade Jangada, de nossa cidade.
'

Em Dubai,
nos Emirados
Árabes Unidos
-AIaorcoma

esposaVanessa
e a filha Caroline

Artilheiro itinerante
A fama de grade artilheiro levouAlaor a ser objeto de cobiça de times em
ascensão e dispostos a contratá-loa peso deouro. Em 1990, transferiu-
se para o Caxias (RS), e o time da Serra Gaúcha conquistou o vice

campeonato. Em 1991, disputou o Campeonato Paulista pela Ferroviária
deAraraquara e, no segurido semestre, atuou pelo Paulista de Iundíaí, Em
1992, retornou ao Londrina e foram campeões paranaenses. Em 1993,
disputou o "Gauchão" pelo Pelotas. No ano seguinte (1994), foi contratado
pelo Juventus de Jaraguá do Sul. O time jaraguaense conquistou o 3°'
lugar no Campeonato Estadual da Primeira Divisão. Alaor foi o artilheiro
do Estadual, com 21 gols. Teve uma passagem relâmpago pelo Criciúma
e retornou para o Londrina em 1995, conquistou o Campeonato
Paranaense e a artilharia, com 22 gols.A fama de "matador" correumundo
e o milionário clube coreano GansingBluewings veio busca-lo. Alaor
permaneceu quase dois ahos no clube asiático, foi vice-campeão coreano.

RetOrnou ao Brasil no final de 1997 e disputou o campeonato brasileiro
pelo Coritiba. Passou pelo Rio Branco deAmericana no ano seguinte.
Defendeu a Barbarense por um curto período e em 1999 disputou o

"Brasileírão" da Séria "X' pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Jogou no
Paissandu (PA) em 2000, sagrando-se campeão paraense. Encerrou a

carreira profissional em 2001, quando atuava na Portuguesa Santista.

No mundo
dos esportes
Aos 12 anos, ingressou
nas categorias de base do
Londrina Esporte Clube
(período vespertino). À noite,
integrava a escolinha de futsal
do Canadá Country Clube.
No Londrina, destacou-se
atuando de centroavante.
Alaor foi campeão paranaense
nas categorias: infantil, juvenil
e juniores; nesta categoria
conquistou-também o

Tricampeonato da Taça BH
(Belo Horizonte). Em 1987, o
jovem artilheiro foi alçado ao

time de profissional da Capital
do Café. Ficou famoso por três
virtudes admiráveis: detentor
de um drible curto, enxuto,
'eletrificado; chutava a bola

parada ou emmovimento com

precisão cirúrgica; emortal no
cabeceio. Um assombro
de equilíbrio e precisão.

o rute ol
amador
A partir de 2002, Alaor passou
a jogar apenas em clubes
amadores. Com oVitória de
Rio da Luz foi tricampeão da
1 a Divisão da Liga Jaraguaense
de Futebol; campeão da Copa
Norte e da Copa Pomerode. Foi
'campeão da 1 a Divisão pelo
João Pessoa. Hoje desfila sua
classe pelo Sênior doVitória. É
imensamente grato a seu pai,
que o incentivou em todos os
momentos de sua carreira.
Atualmerite é o gerente de

Esportes de Rendimento da
FME de Iaraguá do Sul. Está
feliz e de bem com a vida.

Coréia do Sul- AIaor.
em ação - Campeonato

Nacional da COréia do Sul
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FOTOS MUSEU MALWEE E REGENWALDE TANZGRUPPE

DIVERSÃO
Acima o registro

de outras edições,
. onde cultura e

entretenimento
se misturam nas

atividades do

acampamento
e olímpiada

folclórica. Ao
lado, desfile de

lanternas no ano

de 2006, no Centro
de Jaraguá

Folclore e

tradição
. Acampamento

�
.

.

reune grupos
, folclóricos

Evento será neste fim de semana e tem como atração
o tradicional desfile de lanternas para a 'comunidade ,

_... os dias 20 a 22 de abril acontece
no Parque Malwee, o 110 Acam

pamento e 8a Olimpíada Folcló
rica. O tradiçional evento é rea
lizado desde 1990, sendo que a

última edição foi há três anos,

quando reuniu aproximadamente 600 dançari
nos de grupos folclóricos vindos de São Paulo,

. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Nestes três dias a programação inclui baile,

apresentações, provas das olimpíadas e o tra

dicional Laternenzung (desfile de lanternas). É
uma oportunidade de integração e de troca já
que é possível compartilhar as belezas da cultura
ucraniana, alemã, italiana, espanhola, húngara
entre outras que irão encontrar-se nesses dias.

O Laternenzung também ocorre desde 1990 no

evento e é resultado do trabalho artesanal de cada

grupo, que confecciona as próprias lanternas com
muita criatividade. O desfile é muito bonito, reple
to de beleza e música. A comunidade que quiser
prestigiar pode comparecer a partir das 20h30 deste
sábado, no percurso, que vai da escadaria da Igreja
NossaSenhora das Graças, na ruaÂngelo Rubini, na
Barra do Rio Cerro, até a empresa Malwee Malhas .

Em caso de chuva o desfile será transferido para o
_

espaço ParqueMalwee.
O evento é uma promoção do MuseuWolfgang

Weege, realização do Regenwalde Tanzgruppe -

Armalwee e tem o apoio cultural da Malwee. Mais
informações podem ser obtidas no telefone 3376-
O114 ou pelo e-mail museu@malwee.cúm.br.

.
<'"
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Previsão do TeDlpo
I'

I

Canoinbas
T.
13° 26°

-

1.'
I

SãoMiguel
do Oeste
T •
18°27°

Chapecó
T •
17° 25°

Joaçaba
T.
13°25°

Frente fria
chegando
Nevoeiros ao amanhecer
com sol e aumento de
nuvens a partir da tarde.
À noite há condições de
pancadas isoladas de chuva
com trovoadas no Oeste
devido à aproximação
de uma frente fria e uma

área de baixa pressão.
Temperatura amena no
período noturno e elevada

para época do ano à tarde.

Lages
T.
15°24°

, 1
..

InstavelEnsolarado Parcialmente
Nublado

r,

')
TrovoadaNublado Chuvoso

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento favorável Sudeste 2km/h Vento favorável
• 12h Vento não favorável Leste 12km/h em um horário

• 15h Vento não favorável Leste 16km/h 80%
• 18h Vento não favorável Leste 12km/h' de possibilidade

de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor
No consultório
- o seumarido precisa de repouso absoluto. Vou receitar um calmante -

, diz o médico para Dona Antonieta.
- Ah! Muito obrigada, senhor doutor. E quando é que ele deve começar a
tomá-lo?
- DonaAntonieta, o calmante não é para seumarido, é para a senhora!

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>
::::I
-

O
cn

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Proteja
os olhos!

/Joinville
T.
17° 27°

Jaraguá do Sul
T.
16° 28°

Rio do Sul
T.
15° 26°

Blumenau
T.
17° 280

� J"

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 27°C

SÁBADO
MíN: 15°C
MÁX: 26°C

Jeans e

camiseta para
a noite que tem
temperaturas
mais amenas

DOMINGO
MíN: 16°C
MÁX: 26°C

Florianópolis
TA
20° 27°

São Joaquim
T.
10° 230 São Francisco do Sul

• Preamar
• 2h11: 1,5m
• 15h04: 1,6m
• Baixamar
• 6h56: O,1m
• 19h39: O,1m

Itajal
• Preamar
• Oh51: 1,Om
• 13h12: 1,1m
• Baixamar
• 5h59: O,3m
• 18h55: O,2m

Florianópolis
• Preamar
• Oh53: 1,1m
• 13h36: 1,2m
• Baixamar
• 6h08: O,3m
• 19h47: O,3m

Imbítuba
• Preamar
• 12h09: O,6m
• Baixarilar
• 6h45:0,2m
• 18h56: O,1m

Criciúma
T.
16030° MINGUANTE 13/4

NOVA 21/4
Tábua

das marés

CRESCENTE 29/4

CHEIA 6/5

.
,

passatewlpO . A Recreativo Q pnmelro revisto. de palavras cruzados da Brosit
,

.

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Cansaço / O centro da... arte
2. Posição ou situação de quem ou do que contorna algu

ma coisa / Departamento de Estradas de Rodagem
3. Organização Internacional do Trabalho / Na parte mais

elevada
4. O símbolo químico do nobélio / Perde alguns quem ema

grece
5. Feijão engrossado com farinha / Parada de um motor

por defeito
6. Tecla de determinados aparelhos eletrônicos acionada

para se executar gravações / Centro de Iratamento In
tensivo

7. Realizar algo, copiando de uma obra anterior, com deli-
berada infração à legislação autoral

8. Subir ou ascender às alturas de .

9. Devolver vitalidade e vigor, ânimo e confiança
10. Ondas Tropicais / Indivíduo que se dedica ao esporte

sem interesse econômico
11. Cartão de Identificação do Contribuinte / Alimento líqui

do à base de água, na qual são cozidos carne, peixe, 10
ou outra substância alimentícia, geralmente com tem

peros
12. Diz-se de fruta de saber áspero, como o abacaxi / (In

form.) Tipo de memória que retém os dados somente 12
enquanto os circuitos de armazenamento são alimen
tados com eletricidade

13. Aquilo que se risca num texto, documento etc. / Anfíbio
anuro de pele lisa, geralmente encontrado na água ou

próximo a ela.

VERTICAIS
1. Região do rosto acima das sobrancelhas / Permutar
2. As vogais do nosso abecedário / Arte de compor ver

sos

3. Um inseticida que foi proibido por sua toxicidade / Intes
tino animal/Prefixo que exprime a idéia de aquém, cá

4. Sufixo da maioria dos elementos químico� / (Pop.)
Rumo, direção / O centro do ... módulo

5. Unidade de medida 'do teor de álcool em uma bebida /
(Fut.) Fazer cera

6. Conselho Interministerial de Preços / Sigla de um co

nhecido projeto ambientalista para a proteção das tar

tarugas marinhas
7. Aquilo que rasga com violência, que faz em pedaços
8. Gado cavalar ou muar utilizado nas tropas de cavalaria /

Em cinema e N, registrar em filme
9. Que está atrás / Fruto de sabor agridoce.

.1,
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� poracaso.eom e eontato@poracaso:eom

Dose dupla
Boa novamoçada: a partir da próxima semana teremos
publicação duas vezes por semana aqui no OCp, chegando às

quintas e sextas-feiras! Agradecemos a casa pelo carinho e pelo
espaço, mais que bem-vindo à quantidade de informação que
sempre temos para compartilhar... Cheers!

Em primeira mão
Novo boliche em Jaraguá
Imaginem a agonia em compartilhar, tínhamos essa

informação em mãos desde fevereiro, mas atendendo a
solicitação dos proprietários seguramos até então. Fato
é: neste segundo semestre a cidade vaiganhar um novo

boliche!O endereço será entre aPrefeitura e o PostoMime

Matriz, próximo à agência dos Correios (umafaixa será

aplicada sinalizando o futuro point). O boliche contará com

equipamento Kopp de última geração, e terá oito pistas para
galerafazer suas disputas. Completando o ambiente (e para
nossa alegria) terá choperia anexa, servindo cardápio de

cozinha contemporânea. Tendo mais novidades, informamos.
ELTON MELCHIORETTO

Thiago Silveira, Gyane Mannes e Aline

Oechsler no show com dupla Ander & Fael

na Upper F1oor, em Guaramiri:m
.....

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

Novaopção
Pontual, inaugurou ontem no Centro mais uma opção na
carta de gastronomia da cidade, o esperado restauranteVilla.
Empreendimento com toques de inovação, oferece cardápio

-

com pratos tradicionais e carnes exóticas, um restaurante

sofisticado em sua área interna e uma bem estruturada

choperia na área externa.Visita recomendada, o point fica
na Rua Presidente Juscelino, 79 (poucos metros adiante da
portaria da BorrachasWolf). O horário de atendimento é de

terça a sexta-feira a partir das 19h, e sábados e domingos a

partir das 15h. Reservas: 3275-1277.

Apenas
pedestres
A opinião do
público chegou
ao conhecimento
da administração

do Parque Malwee, e não deixou de ser
ouvida. No último fim de semana entrou
em vigor uma nova proposta para trânsito
no parque, que é a Rua Para Pedestres.

Agora, aos domingos a primeira éntrada
para contorno à lagoa (aquela à esquerda,
para quem chega) ficará fechada, sendo
exclusiva para passeios a pé ou de bicicleta.
Como a limitação é parcial, o programa Olha aí, tá valendo até como esquenta parao show de
de ninguém será prejudicado. Aliás, muito SirMcCartney de semana que vem: considerados um
pelo contrário: o aproveitamento do dos melhores covers dos Fab Four, os argentinos da
espaço pelos visitantes tornou-se bemmais

"

banda "The Beetles" voltam ao London Pub paramais '

qualitativo. A coluna reconhece a decisão, um show memorável nesta sexta-feira. Vamos chegar lá
e deixa os parabéns pela "ideia.

I. : i �. .: .: .. � - i . j ; lpiara um iê iê iê? Telefone para reservas é o 3055-Q065. "

DIEGO JARSCHEL

O lindo sorriso de Gabriela
Xavier na pista do club TheWay,
em noite de casa lotada com

apresentação de DJ PufT
..

'

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

Garotos Podres
Anotem, dia 28 de abril seis bandas
vão agitar a cena punk da região,
dentre elas, Garotos Podres, que vêm à
cidade pela primeira vez trazendo seus

melhores clássicos. O evento irá rolar
no Espaço Oca, ingressos estão sendo
vendidos a R$ 15 no primeiro lote.

top3
SacramentumPub - tem asmais
variadasmarcas de cerveja, além
do ambientediferenciado esuper
descontraído.ArribaMexican a.

lugaraconchegante com comida gostosa
e bebidasdeliciosas.

'arque lvIa wee:

ótimopara almoçare
passearcom afamilia
em umfinal de
semana.

TacianeRiboldi
-

Garcia, 20 anos.
estudante.

• 22h - Música aoVivo
Lacal:DMT Pub 147 9677-1247

-

• 22h- Show comGabrielBorges I Elas free até as 23h
Local: l!pper Ploor, em Guaramirim 147 9912-5911

S�o:w comAlex.&Willi�n o� ,cq:m,LevalJ,Âo��erq./)1
"A _

P. lEIas free até as 23h "

tn .• I

Locar:Movíng Up, em Schroeder Im 8856-8389

• 22h - Show com Ulysses e Thirray
Local: SacramentumPub 147 8832-1524

• 22lí __ FestaYoung Blood I Ap�e
_

ção dos DJs IsaacVarzim;
Firefo.ks, Prisma, Iessie James e Mh:@ e Btiatto
locaI:London Pub 147 3055-0065

.

Domingo, 22/4
• 20h -phow de pagode com grupo Levando um Lero I Sertanejo
Univérsitário com EvertonMesquita I Ela free até as 23h

LOc�l.London Pub 147�055-0065
'

ELTON MELCHIORETTO

C promoter Adriano Junkes pede
para repassarmos agradeciJnento aos
leitores pela presença e toda energia
transmitida no gTaIlde show que

promoveu úItiJno sábado. Na foto, ele
com a dupla Jorge (E) e Mateus.
..................................................................................................................

Beatles cover
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3370-3242

Maria da

Penha
Aqui vai uma dica para

curar aqueles "machões"

que adoram dar uns bufetes no
mulherio. Nada de cadeia ou

coisa que o valha para homem

espancador de mulheres. O ne

gócio é o seguinte: pega o "ma
landro uéio", seleciona uma

dúzia de mulheres que já apa
nharam de maridos, amantes
ou coisa que o valha, e manda
encher o cara de porrada.Mui
ta porrada. Quem com ferro
fere, com ferro será ferrido, di
zia, o velho guerreiro.

Onde comer bem
em Jaraguá

No Corujão Dog, em frente
àVerdureira Raquel. Um dos
melhores lanches da cidade.

restaurante

'1 27 092

Leitor fiel
o leitor fiel do dia é o grande
Iací Zanella, tesoureiro do
Clube Amigos daVila Lenzi,
que sempre lê esta coluna para
ficar por dentro das novidades
de nossa sociedade. Valeu

mesmo, amigo!

111("
I

Laboral'orio
L e n z i

1509001
Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita

JHONNY NEVES

• Tarcisio Rech, leitor assíduo da
coluna, trouxe uma cachaça da
sua reserva, para coleção deste
colunistÇl. Valeu mesmo!
(I, 'I J .I;

,

,

I' ,j I ,t�
F',I

Moa Gonçalves
ARQUIVO PESSOAL

DOSE DUP� Sandra Santos, do OCp, deseja
felicidades para o paizão de coração Moa Garcia

que faz aniversário hoje. Mil vivas!
ARQUIVO PESSOAL/ORIGINAL PB

LOVE
Marcelo
Arenhart

e Taciana

Dematte,
que
formam

wn belo

casai,
vivemwna

tórrida
história
de amor.
,

E isso

amigos!

'tr�SPORT {' 7
: c�Ar�

_"

U0J
I

: Troféus e Medalhas

���::-�--

QUARTETO
O bacharel
em direito

Izidoro, que
trocaou idade
dia 16 e o

Dr. Vilmar,
que apaga
velinhas no

domingo,
ladeados

pelos
bacharéis
em direito

Rogério
Tomazelli
e Silvio.

Quarteto da

pesada!

Weekend
Amanhã você pode conferir
na Revista NossaWeekend as

minhas melhores dicas dos
Bairros Czerniewicz e Amizade.

Formol!
Esio Enke enviou e-mail
retificando aminha notinha
de ontem, "Língua deVeludo".
Disse: "Moa, o Salão Barg existe
desde 1939, mas a Sociedade
Recreativa Rio da Luz, foi

.

fundada, com a presença do

Duwe, em 1915". Ué! Então o

homem está usando formal?!

Composée
Pelo meu iPhone fiquei
sabendo que a Composée,
uma das mais modernas lojas
para presentes da região,
recheou as prateleiras com
novidades. Não há dúvidas

que as mulheres irão adorar.

Escuridão
o responsável pela
iluminação da ponte que
liga as Ruas Reinaldo Rau e

Procópio Gomes, com a Rua

MaxWilhem, certamente não

faz aquele caminho. Aquele
trajeto é um breu total. Cá
entre nós, o cara tem que
ter muita coragem para
atravessá-la sozinho. Pelas
minhas contas as luzes estão

desligadas há mais de duas
semanas. Com a palavra.

VENDA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA

GASTRONOMIA

Tel.: (47) 3376-3915
E-mail: compras1@gastrotop.com_br

R.: Feliciano Bortolini, 210
B.: Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Humor!
Caipira chega e pede ao

vizinho:
- Cumpade, você pode me
emprestar o seu burro pra
eu terminar de ararminha

plantação?
- Agora num posso cumpade,
meu burro tá pastando.
Mas, no mesmo instante, o
burro relincha lá na cocheira.
- Que vergonha, cumpade! Seu
burro acaba de relinchar lá na
cocheira!
O outro responde, todo
ofendido:
- E ocê acredita mais na

palavra dele do que na minha?

Pensando bem.••
"Lembre-se da minha ordem:

. seja forte e corajoso! Não fique
desanimado, nem tenha medo,
porque o Senhor seu Deus
estará com você em qualquer
lugar para onde você for!".

moagoncalves@netuno.com.br

Se quiseres,
contia na pata
do coelho: mas
lembre-se de

que ela não deu

sorte nem ao

coelho.

R.E.Shay

.Palhanossa! Tânia
Dantas, que apaga velinhas

.

dia 9, trabalha na SDR
e não na Esfera.

• IlsonMaba. Esse é o nome do
queridoMabinha; que curte ao
lado da esposa Nicia, ofilhote

.

Arthur. Primeiro filho do casal.

The Beetles
Na sexta-feira, vai rolar
na London Pub, um show
muito legal com The
Beetles. Uma das melhores
bandas cover dos (garotos
de Liverpool, diretamente
daArgentina. Vai perder?

.Dizem que um político bem

famoso na cidade teria comprado
quase uma quadra, na Rua João
Planincheck.
Está podendo!Sertanejo

Na sexta-feira, tem
sertanejo dos bons na FueI

Living, com a presença da

dupla Henrique & Michel,
com a participação do

DI Bibbe Andreatta. A
mulherada free até 23h.

• O Boticário inovou nos estojos
para presente. Um
mais lindo que o outro.

Realmente arrasou.

• Todomundo tem comentado
. horrores" ,bre a beleza, çlaqueJa,

. banc4!'
'

..
'

'mpre no salto,
elegante e bem vestida. Continue:
assim!

LINDA

AneLampert
nos corredores

da London

• Valorize e respeite o idoso.

JHONNY NEVES

Dani Gundt nas baIadas da moda
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Crônica
Alexandre Perger,

jornalista

Pode até parecer bobo, não sei ainda
se aquela coisa da admiração ainda

existe de forma sincera. Pelo menos

para mim, sim. Ouvir a pessoa que
você admira falar é sensacional, porque
seus olhos ficam vidrados e os ouvidos
ficam a postos para não deixar escapar
qual palavra que seja daquilo que foi
dito por seu ídolo. É um negócio meio
paixão platônica, porque sentamos

ali para absorver o conhecimento,
guardamos sempre aquela sensação
misturada com dúvida: será que um dia
serei metade do que ele foi?
A pessoa que eu admiro se chama
Fernando Morais. Confesso não ser um fã
dosmais ardorosos, não li todos os seus dez
livros, nem coleciono qualquer coisa que
seja. Masmesmo assim, ouvir esse sujeito
falar de jornalismo, da vida, do mundo e de

qualquer outra coisa é fascinante. Como se

ali estivesse ummodelo profissional, mas
mais do que isso, ummodelo ideológico.
Claro, não podemos ser tolos se seguir

Novelas

Osgurus
alguém cegamente. Mas o que ele tem a

dizer é importante.
Palestras com caras assim representam
aquele resgate com a paixão pela
profissão e com os ideias. Quando
você ouve alguém commais de quatro
décadas de profissão contar a experiência
de como conseguiu contribuir para a

história do Brasil, para o jornalismo e

para outras coisas, fica a pensar se não é

o mundo precisa cada vez mais
disso, de uma sacudida, de ânimo
para lutar contra aquilo que nos
destrói e faz tudo a nossa volta
parecer insano e perigoso.

mesmo possível fazer o mesmo. Muitas
vezes, bate o desânimo e a certeza de que
poderá contribuir para mudar o rumo
das coisas fica mais distante.
Tudo isso aqui pode parecer clichê, mas

AMOR ETERNO AMOR. GLOBO· 18H
Kléber se irrita com as reclamações de Jáqui. Gabriel conta para Beatriz

o que aconteceu com Rodrigo no jantar. Bira chega à Vila dos Milagres e dá o
,

recado de Rodrigo a Jacira. Rodrigo se surpreende ao saber que Valéria está

esperando um filho seu. Valdirene percebe as indiretas de Cris para Kléber.
Miriam chega à mansão de Rodrigo no momento em que Carmem fala sobre
a gravidez de Valéria. Tobias afirma a Jacira que não quer mais saber notícias
de Gracinha. Pedro conhece seu apartamento no Condomínio São Jorge. Ro
drigo afirma que se casa com Valéria se a gravidez for confírrnada por Gabriel.

f'

CIÍEIllS DE CIIllRME .; GLOBO· 19H
Rodinei se rende à paquera de Brunessa. Lygia chama a atenção de Socor

ro. Sandro é levado para o hospital por Penha e Elano. Sônia Sarmento briga com
Cida por chegar tarde em casa. Valda estranha o comportamento da afilhada.

Sidney relembra o dia em que viu Rosário no orfanato. Socorro desaparece e

Lygia estranha. Laércio avisa a Rosário que a vaga de doméstica na casa de

Chayene foi pfeenchida. Sarmento diz a Cida que vai regularizar sua situação
como trabalhadora doméstica. Lygia vai à casa de Chayene e encontra Socorro
trabalhando para a cantora. Sarmento é informado de que acumulou uma grande
dívida. Ariela vê Conrado na hípica e comenta sobre ele com a mãe. Lygia propõe
que Penha desista de processar Chayene. Conrado se recusa a participar de uma

homenagem para o pai em Curitiba. Lygia se sente culpada por pressionar Penha
a desistir do processo. Sandro volta para casa e confessa que está devendo di
nheiro. Conrado aparece de surpresa na casa de Sarmento.

AVENIDA BRASIL. GLOBO· 21'H
Nilo diz a Nina que sabe muito sobre Carminha. Jorginho sqi cedo de

casa e deixa Débora sozinha. Tufão e Ivana recriminam Muricy, que pel}_sa
em aceitar o pedido de casamento de Adauto. Roniquito implica com Suelen.
Iran tenta conquistar Olenka. Carminha diz a Ivana que Sheila está jogando
charme para Max. Jorginho confidencia a Tufão que apareceu outra mulher
em sua vida. Verônica e sua filha chegam à casa de Carminha para a reunião
sobre o casamento de Jorginho e Débora. Cadinho e Paloma se unem para
separar Alexia e Ruy. Nilo ironiza as ameaças de Lucinda. Adauto e Diógenes
não deixam Monalisa ficar com Silas. Ivana demite Sheila. Débora sugere que
Nina os ajude a provar as comidas do casamento.

MÁSCARAS - RECORD'- 22H

Toga e o enfermeiro constatam que Otávio dormiu. Olívia se lamenta com

Décio sobre o estado de Otávio. Décio afirma que procurará Tônia no Rio
de Janeiro. O médico afirma que não mostrará a mensagem anônima para
Otávio para não criar falsas esperanças. Toga oferece mais dinheiro para que
o enfermeiro dê remédios a Otávio. Toga garante que com a morte de Otávio
a fazenda ficará nas mãos da organização. Martim diz a Manuela que irá in

vestiqar o desaparecimento de Maria para ficar com a fazenda. Ao telefone,
Nameless pede a Martim que deixe o GPS ligado. Otávio tem forte reação ao

remédio trocado pelo enfermeiro. Otávio pergunta ao enfermeiro quem man

dou lhe matar. Otávio fica próximo da morte, mas pensa em Maria e recupera
suas forças. O enfermeiro foge antes que Décio possa impedi-lo.

CORAÇÕES FERIDOS· SBT • 20H30
Amanda afirma a Glauco que está decidida a criar seu filho sozinha. Ela

revela que ainda ama Eduardo. Eduardo tenta telefonarpara a fazenda, mas
por conta da tempestade o telefone está mudo. Aline procura Eduardo para
conversar. Aline propõe a Eduardo que os dois se juntem pára destruir Aman
da e Vitor. Eduardo a chama de louca. Olavo empresta avião a Eduardo para ir
a Serra Grande. Amanda chega ao aeroporto e diz a Eduardo que também vai

para Serra Grande. Olavo não permite que Amanda entre no avião.

* o resumo dos capítulos é de responsabUidade das emissoras.

quando estamos num estágio em que
tudo parece piorar, ter uma inspiração
e criar um pouco mais de otimismo

parece quase impossível. O mundo

precisa cada vez mais disso, de uma
sacudida, de ânimo para lutar contra

aquilo que nos destrói e faz tudo a

nossa volta parecer insano e perigoso.
O maior risco que vamos correr é errar

novamente, como já erraram muitas
vezes no passado. Mas pelo menos
tudo o que foi feito antes contribuiu

para alguma coisa. Serviu para que os

sujeitos de hoje tenham um referencial
e possam acreditar na possibilidade de
ver tudo diferente e mais real.
Talvez não seja agora, nem amanhã, nem
daqui 100 anos. Pode ser que no próximo
século ainda estejamos do mesmo jeito.
Mas, com certeza, se tivermos uma base,
algo construído e sujeito inspiradores, o
mundo poderá ter seu curso da história
alterado. Mas isso é tarefa para todos e

não para os escolhidos.

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 Sul __""Clique animal

A veterinária Daniela Brecht envia o

apelo: "Não há como ficar indiferente
a mais� caso em que um "anjo de

quatro patas" precisa de aJuda! É o

caso da Laika, uma f'da brasileiro,
veio para consulta � após um raio-x

foi diagnosticada com osteossarcoma

(câncer maligno de tecido ósseo).
Diante da gravidade do quadro, visto
que a Laika sentia muita dor, indiquei

a amputação da pata e, posterior
biópsia, mas o proprietário respondeu:

"Não quero um animal amputado,
quero uma cadela inteira. Vou dar

um jeito nela!" Fiquei com o éoração.
partido, tentei convencê-lo a ,fazer

a cirurgia e, mesmo me propondo a

fazer o procedimento sem cobrar, ele
foi categórico em dizer que não quer
uma cadela amputada. Enf'un... pedí
para ele deixar então ela comigo que

faria o necessário pra ela se recuperar
e a colocaríamos para adoção. Agora
meu pedido especial para encontrar

alguém que possa adot-ala ou oferecer
um lar temporárip para mantê-Ia após

a cirurgia! Peço isto pois como ela é

gTaIlde e pesada (tem 40kg), minhas instalações tem o piso liso, o que vai dif'I1cutar
muito sua reabilitação e recuperação. Ela é um doce, muito calma e querida! Ela
vai continuar a ser Um "anjo" que ajudaremos, só que um "anjo de três patas"!

Quem puder colaborB:I'. pode entrar em contato pelo telefone: 9992-6524.

Aniversari tes-
19/4 Edson da Silva Santos Isabel Fachini Mauricio Piske

"

Andressa S. Maiochi Elcio Kiatkoski Joao Paulo Oldiges Moacir Luiz Moser

Angelica Marquardt Elfrida Jantz Joao Victor Colombo Naydson F. da Silva

Anne C. Viebrantz Elfrida Jantz Joice Pereira Odete M. G. Lennert

Bernadete Ewald Elis Maria Bertholdi Julia Corrêa Paulina Malenowski

Carin Herrmann Elma F. Gonçalves Karolini G.De Souza Paulo Roberto Giosele

Carlos D. Ferreira Jr Elmiro Marquardt Larissa H. Rosa Regina S. Muller
, Cirlei Marquardt Ermes Hansen Lucia Deleti Relinde M. Marschál

Claus Ruediger Gerson Walz Luciene Rosa Franco Renato E. Trapp
Daiane Lourenço Herwarth Siebert Maria Eduarda Kleis Rodolfo Wackerhagen
Daniela Fagundes lIenir Mass Mariana F. Schwartz Veronica Germann

Denise Satler I ilV�ne S. Chewinski Mariano Zafaf\ellj, ! j
"

1> ',J, : I J I " .l

Edemir Roberto Coelho Iria V. Wolter MarleneWeber da Cruz
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Tirinhas

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHez

Cinema
.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Fúria de Titãs 2 - Leg. - 17h, 19h, 21 h
• Cine Breithaupt 2
• O Lorax - Em busca da trúfula perdida - Dub. 15h
• Espelho, Espelho Meu -14h40, 17h, 19h10
• Cine Breithaupt 3
• Jogos Vorazes - Leg. - 21 h1 °
• A Mulher de Preto - Leg. - 14h20, 16h40, 19h,
21h20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNCl
• Jogos Vorazes - Leg. - 21 h
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 14h15, 16h30, 18h45
.GNC2
• Área a - Dub. - 14h30, 16h45, 19h20, 21 h40
.GNC3
• Billi Pig - Dub. - 13h30, 18h30
• Xingu - Dub. - 15h40, 20h45
.GNC4
• Guerra é Guerra - Leg. - 20h, 22h
• O Lorax: em busca da trúfula perdida - Dub. -

13h50, 15h50, 17h50
.GNC5
• Fúria de Titãs 2 - Leg. - 14h45, 17h, 19h, 21 h20
.GNC6
• Titanic (3D) - Leg. - 17h30, 21h10
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Leg. - 13h20, 15h30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNCl
·12 Horas - Leg. - 14h20, 16h20, 18h50, 21h20
• GNC2
• Xingu - Dub. - 14h, 16h
• Guerra é Guerra - Dub. - 18h, 20h, 22h
.GNC3
• Jogos Vorazes - Leg. - 13h45
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 16h45, 19h15, 21 h45

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNCl
• Titanic (3D) - Leg. - 17h30, 21 h1 °
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 13h20, 15h30
.GNC2
• Guerra é Guerra - Leg. - 22h10
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 13h30, 15h40,
17h50,20h
.GNC3
• Projeto X - Leg. -14h, 16h15, 19h, 21h30
.GNC4
• Fúria de Titãs 2 - Dub. -14h30, 16h30, 19h10,
21h20
.GNC5
• Jogos Vorazes - Leg. - 21 h40
• Xingu - Dub. - 17h40, 19h40
• O Lorax: em busca da trúfula perdida - Dub. -

13h45,15h50

• SALA VIP
• O homem que mudou o jogo - Leg. - 14h10, 16h45,
19h20, 21h50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinepolis 1
• Fúria de Titãs 2 - 3D - Dub. -12 anos -13h30, 15h45,
20h10, 22h25

• Fúria de Titãs 2 - 3D - Leg. - 12 anos - 181:1
• Cinepolis 2
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 13h, 15h20, 17h35,
19h55, 22h15
• Cinepolis 3

_

• Guerra é Guerra - Dub. - 12 anos -14h15
• Titanic - 3D - Leg. - 10 anos - 16h30, 20h30
• Cinepolis 4
• Projeto X -18 anos -12h (A), 15h, 17h, 20h, 22h
• Cinepolis 5
• BiIIi Pig - Dub. -12 anos -14h, 19h
• Xingu - Dub. -12 anos -16h10, 21h25
• Cinepolis 6
• Heleno - Dub. - 12 anos - 13h1 0, 15h50, 18h15, 2th
• Cinepolis 7
• Jogos Vorazes - Dub. - 12 anos - 16h20, 21 h15
• O Lorax - Em busca da trúfula perdida - 3D - Dub. -

12h20(A), 14h25, 19h20,00h10
(A) SOMENTE SÁBADO E DOMINGO

"Projeto X: Uma Festa Fora de Controle"
mostra três alunos do último ano do
colegial tentando deixar o anonimato.
A ideia deles é bastante inocente: dar
uma festa que ningu-ém irá esquecer. ..
Mas nada poderia prepará-los para
esta festa. Notícias se espalham tão
rapidamente quanto sonhos são

arruinados, recordações são manchadas
e lendas nascem. "Projeto X: Uma Festa
Fora de Controle" é um alerta a pais e à

polícia de qualquer lugas: I

, I I I I ,,� I I; I

"Meu carro-chefe é
o COrpO", dizAryane
A"Playboy" de abril com o ensaio ou

sado feito nas ruas de São Paulo de Aryane
Steinkopf rendeumuitas entrevistas para a

moça, que abriu o jogo, desde a sessão de
fotos até sua demissão do cargo de Panicat.

Questionada sobre o sucesso, a dançarina
disse não serhipócrita e saberque seu carro
chefe é o corpo. Mas que queria uma coisa

que a desenvolvessemais, como apresentar
um programa televisivo ou algo assim.

Secco vai atuar com
astro de Ameriean Pie

Deborah Secco vai conhecer IasonBiggs,
atar americano que ganhou fama ao prota
gonizar o filme 'í\merican Pie". Eles vão atu
ar juntos no longa "The Brazilian", que co

meça a ser rodado no dia 8 de julho em Los

Angeles. Lucila Sola, a namorada de Al Pa

cino, também está no elenco. Deborah será
uma brasileira que trabalha emum salão de
beleza nos EstadosUnidos. O filme também
terá cenas rodadas no Brasil.

Seal estaria furioso por
causa da ex-mulher
O cantor Seal teria surtado, após ver fo

tos de Heidi Klum em um encontro com o

jurado do The Next Tap Model da Alema
nha,ThomasHayo.Uma fonte contou: "Seal
esteve péssimo nos últimos dias, e isso real
mente o deixou bem triste. Ele contou gue
ficou bem decepcionado, pois eles haviam
concordado em não começar a namorar até

que o divórcio fosse finalizado", disse. Heidi
insiste que ela eThomas são só amigos.

Horóscopo
CVl ÁRIES

.

I' Organize sua vida financeira e corte as despesas
extras. Que tal começar a fazer um pé-de-meia? O
clima em casa será positivo: aproveite para combinar
um passeio com os familiares. No romance, um bom

diálogo pode superar mal-entendidos. Cor: tons claros.

� mURO

U Suas finanças merecem atenção. Organize-se para não
ter surpresas ruins mais adiante. Em casa, talvez seja
necessário interferir para acabar com discussão entre

parentes. No romance, declare-se para aumentar a

cumplicidade entre você e o par. Cor: tons pastel.

II GÊMEOS
No ambiente de trabalho, poderá se deparar com
diferenças de opinião. Mantenha a calma e, em suas

atividades, siga seus próprios pensamentos. No campo
afetivo, as relações desgastadas correm o risco de se

romper: cuidado com suas ações! Cor: vermelho.

� CÂNCER
� Procure agir de forma independente no ambiente de

trabalho. Enfrentará dificuldades para desenvolver
atividades em grupo neste dia Com a pessoa amada,
valorize o companheirismo e o carinho, assim vai
restabelecer a harmonia entre vocês. Cor: preto.

_() LEÃo
'

UL É um excelente dia para traçar novos objetivos. Mostre
seu valor aos familiares e à sua alma gêmea No campo
afetivo, aproveite o momento para se aproximar de
quem ama Divulgue suas qualidades e não vai se
arrependet Cor: branco.

YYk VIRGEM
I l,.f Não desanime se colegas de trabalho não cumprirem o

que foi prometido. Desenvolva suas responsabilidades
e evite discussões. Nos assuntos do coração, ótimo
periodo. Se já tem um amor, participe mais de sua vida

I
e ajude nas tarefas do par: Cor: tons pastel.

I'" .

Retoques Da
'� Saga Crepúsculo"
Em seuperfilno Facebook, BillCondon,

diretor de "A Saga Crepúsculo: Amanhe
cer", disse que está de volta para o estúdio

para filmagens adicionais para completar
o trabalho. Mas também tranquilizou as

fãs, dizendo que nenhuma cena central
será refeita, apenas "trabalho técnico, com
parte do elenco e dublês". Isso pode querer
dizer que, talvez, nem precisem de Robert
Pattinson ou Kristen Stewart por lá.

..n. UBRA
- Não fique na dependência de colegas para desenvolver

aquilO que é de sua responsabilidade, mas colabore
com aqueles que precisarem de ajuda. Se prometeu
algo, não arrume desculpas, cumpra a sua palavra No
amor, ótimo momento para fazer planos. Cor: preto.

m ESCORPIÃO
II L. Na área profissional, mantenha a serenidade e realize

uma tarefa de cada vez. Assim, evitará desperdiçar suas
energias. Sua saúde merece atenção, evite se desgastar
à toa. A dois, as ações terão mais força que as palavras
- mostre seus sentimentos. Cor: roxo .

.." SAGITÁRIO
)(.

•

Seu vigor físico estará em alta e conseguirá melhorar
seu desempenho. Bom momento para praticar um
esporte ou começar hábitos saudáveis. Cuide de seu
bem-estar: Na vida afetiva, é tempo de impor alguns
limites para preservar sua autonomia. Cor: laranja

V\� CAPRiCÓRNIO

'..}J Bom dia para obter ajuda em tarefas mais complexas,
seja em seu trabalho ou em sua casa. Porém, dê o
primeiro passo para incentivar os demais. Na área
afetiva, demonstre seu carinho e participe ativamente
da vidada pessoa amada Cor:marrom.

� AQUÁRIO
N'\A No trabalho, inspire-se nos exemplos pósitivos que

existem na sua área de atuação. Não convém entrar
em conflito com pessoas próximas. Em casa, ouça os
familiares com atenção. Na área sentimental, conte com
o par em suas atividades diárias. Cor: branco.

PEIXES
No ambiente profissional, não espere cobranças
para fazer aquilo que é de sua responsabilidade. O
relacionamento familiar conta com ótimas energias. No
campo amoroso, dê mais carinho e incentivo à pessoa
amada e receberá o mesmo em troca. Cor: rosa.
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Quer publicar sua foto' Q
E só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

'
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• A 13a FecaIToz deMassarandubajá elegeu suas

: rainhas. Para BainhaMirim foi escoUrlda Stefauy
•

: Cristina Pereira; la Princesa: Bárbara Petri

: Femich e 2a Princesa: EmilyNadineMachado
·

•

..

•

•

•

• Tatiane Fagundes (C) foi eteita Rainha da
Fecarroz 2012, para la Princesa: Tamara

Leticia Perger e para 2a Princesa: Flávia Rocha
.

•

•

� •...•...........
' .

Hoje comemora
se oDiado

Exército e é com
muito orgulho
que a família do
soldado recém

incorporado
Petrônio
Ferreira,
parabeniza todo
o pelotão do 620

BI de Joinville

Parabéns para Cristiano' Bier (10 a direita) que
fez aniversário no dia 13. Quem envia o desejo de

muita saúde e felicidade é a noiva Rosangela,
os primos Ademar, Adriana, as tias Marli, Magaii,

o tio Roberto e seu paiMario

•

•

•

• Marthina Hanemann

comemora 22 anos hoje.
O parabéns especial é
dos pais Adinei e Celita
Hanemann e de todos os

familiares, que desejam
alegria, paz e harmonia

e que todos os seus

desejos se realizem

•

•

•

•

•

Elfrida Kopmann Jantz

comemora 80 anos hoje.
Quem lhe deseja muita
saúde e alegria são as
rdhas Cluista e DIla, e o

neto Matheus

Bernadette Franzener

Ewald completa hoje 81

anos. "Feliz Aniversario

vó!" Os filhos, fUha,
noras, netos e bisnetos,

des�jam-lhe s""úd,, f1, 1111' "mwtos anos de VlIUJ.

Google sob fogo pesado
Quanto mais alto estiver, maior será o tombo, certo? Coitado

do Google então, que já está vendo o tamanho da bronca que vai

enfrentar por estar no topo do mundo. Nessa semana, ele será

enfrentado pela Orade em três julgamentos centralizados na

quebra de patentes pelo uso da linguagem Java na programação
do Android. Há ainda o processo da Hewlett - Packard, pelo uso

do processador Itanium e dois pelo uso de direitos autorais pro
venientes da SAP e daRimini Street. Muita grana em jogo.

Vaga para Doodler
Ainda sobre o Google... Os Doodles comemorativos do Google

fazem sucesso e sempre são assunto pela rede. Jávirou tradição da
empresa que, aliás, vive se superando nas criações. Bom, confetes à

parte, osDoodles estão tão pops que a empresa está comumavaga
em aberto lá emMountainView (EUA) para aqueles que queiram se

candidatar a criá-los. Ou seja, eles estão procurando um "Doodler"

Você pode conferir informaçõesmais específicas sobre a vaga aqui:
http://alturl.com/p9a64.

o 8
�"�2012.ltdst\d � ..��NJ�xOJyZ:·Z
w"'oo<

_..,...t� w.�·. l!Ol. � _,....., O*:r�:!
;;."nc..y

Repaginado+
. Falando em Google, amega empresa anunciou que vai reno

var o visual do Google-, Agora os usuários vão poder personali
zar sua página na rede social - que, aliás, atingiu amarca de 170

milhões de integrantes. Eles disseram que queriam um visual

mais simples emais bonito.
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Zuck e o Passarinho
o rWitter foi devidamente ven

cido pelo dono do "Face". Na sema

na passada, todos falaram muito a

respeito do Facebook ter comprado
o Instagram por um bilhão de dole

tas, mas quase ninguém - com ex

ceção do NE(wYorkTimes - comentou que oTwitter tentou fazer

isso alguns meses antes. Depois dessa, o co-fundador do Twitter
e investidor do Instagram Jack Dorsey teriam cortado relações

S I'

ü do,,�P.nÇ 'th�' o�4fico. � I WIII'fte.r a larente-
I

R a�@iHé �Jr @ I �� I l' � di, II II!
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Cultura vai além dos apetrechos
Cacique afirma
que ambiente

e ferramentas

podem mudar, mas
costumes continuam

sem interferência

ARAQUARI
Pedro Leal

/I

Oíndio sempre vai ser índio.
Não é porque tem roupa,

tem celular, tem até carro que
vai deixar de ser indígena". É
assim que o cacique da aldeia

Caraí, Ronaldo Costa, define

a situação atual da etnia. De

acordo com ele, o contato com

o homem branco pode ter mu

dado muito o ambiente em que
vivem os guaranis, mas não vai
mudar a sua cultura.

O centro da preservação
cultural da aldeia Caraí é a Opy

(casa de oração) da aldeia. Fei
ta em barro e pau-a-pique, o

prédio semantém firme há três
anos. "Aqui nós mantemos nos
sas tradições, as crianças dan

çam, ouvem nossas histórias, e
recebem o conhecimento dos
mais velhos", explica.

Hoje, os 112 indígenas da al
deia têm vivido·principalmente
da venda de artesanato. /IAs pes
soas perguntam por que preci
samos de dinheiro, mas isso nós
aprendemos com vocês", critica
o cacique. O que é conseguido
nas vendas serve em sua maio
ria para comprar alimentos e

roupas. "Se tivéssemos como

viver da mata, não precisaría
mos de dinheiro", afirma. An

tigamente' diz ele, não faltava
lenha ou alimento, mas hoje
eles acabam sendo obrigados a

comprar agasalhos para prote
ger os filhos do frio, ao invés de
fazer uma fogueira, e a comprar
carne, ao invés de caçar.

__�
FO;....T.O:..;S;,.,.;.;;;;..EDUARDOMONTECINO

TRADIÇÃO Influência da cidade não impede
que a cultura seja repassada aos pequenos

Educação entremundos distintos
Um desafio para as crianças

indígenas é ter que aprender
duas línguas simultaneamente.

"Elas recebem duas culturas,
dois mundos diferentes", afirma
o cacique. Para evitar que a pre

servação das tradições seja pre
judicada pela educação formal,
as escolas dentro das aldeias

recebem um conteúdo adapta
do, como explica a professora
Catarina Beatriz Luchini. /IAs
aulas são normais, só mudamos

algumas questões e referencias
culturais para não interferir".

Outra dificuldade é que a

maioria das crianças na aldeia
Caraí não sabe falar o português.

ARTESANAL
Para se

sustentar,
Ronaldo usa

de meios
tradicionais

para fazer
animais de
madeira

vendidos na
cidade

APRENDIZADO
Geovanni

mantém-se fiel
.

às tradições ao
mesmo tempo
em que busca
o diploma em

Direito

"Elas aprendem o guarani em
casa, e temos que explicar com
mais calma para que enten

dam os dois idiomas", comenta
a .professora. Nos últimos �os
tem sido desenvolvido material
didático no idioma guarani, em
bora seja uma iniciativa recente.

"Em casa nós mantemos nos-

sa língua e nossa história. Há
mais de 500 anos que temos

sido pressionados, mas nem

por isso vamos baixar a ca

beça", nota Ronaldo, frisando
que émuito importante que as

crianças aprendam a ler e es

crever. "O contato com a cidade
não tem como evitar", pondera.

A versão oficial do porquê
do Dia do Índio é bem conhe
cida: A data foi criada em 1943

pelo governo de Getúlio Vargas,
comemorando o sucesso do 1 o

Congresso Indigenista Intera

mericano, realizado em 1940,
no México. Desconfiando do

evento, as lideranças indígenas
se recusaram a participar até o

dia 19 de abril.
Mas para a família do ca

cique Ronaldo a história é um
tanto diferente. O dia 19 de
abril é uma triste lembrança de
ummassacre que teria ocorrido
contra os índios vários decádas

atrás, do qual escaparam ape
nas duas crianças. "Urna histó
ria que eu aprendi com aminha

_

mãe, e que nunca será contada
nos livros", lamenta. A tragédia
não tem registro oficial, mas

vive na memória de guaranis,
como Ronaldo.

Elas aprendem o guarani
em casa, e temos que

explicar com mais calma

para que entendam

os dois idiomas.

Catarina eat iz

Luchini, pr essor

Na faculdade,mas ainda índio
A preservação da tradição

não quer dizer que os indígenas
estejam evitando o contato com

o "homem civilizado", e o inte-.
resse em trazer os conhecimen
tos de fora para ajudar a aldeia
está cada vez maior entre os

jovens. Alguns, como Geovanni

Gonçalves, de 25 anos, buscam

o ensino superior para ajudar
a sua comunidade e manter a

cultura. Já formado como pro
fessor, o jovem atualmente estu

da Direito na Católica de Santa
Catarina. "Os jovens estão in

teressados em ir para a cidade,
em estudar e ter contato com o

mundo de fora", conta.
Alguns membros da aldeia'

têm buscado trabalho formal,
além da venda de artesanato.

"Iá tivemos até uma pessoa
que foi contratada como pro
fessora pelo Estado", conta o

estudante, atualmente desem

pregado. "Com a formação te

mos como preservar aindame
lhor a nossa cultura e manter o

interesse nela", nota.
Como muitos outros mo

radores da comunidade, Geo
vanni participa de atividades
culturais que a tribo realiza em

escolas e eventos, como pales
tras e oficinas de artesanato.

Nesta segunda-feira, Geovanni
esteve na escola municipal Ro
dolpho Dornbusch para uma

ação especial da Semana do
Índio. Conforme, o cacique Ro

naldo, algumas dessas ações são
cobradas. "Quando são outras

aldeias ou escolas que buscam
os cursos, nós fazemos de graça,
mas para outras entidades nós

queremos ser pagos", pontua.

Segundo o cacique da aldeia,
uma dificuldade para os índios é

conseguir vender o artesanato

produzido, junto com a falta de
conhecimento das pessoas da
cidade sobre a realidade indí

gena. Para reverter esse quadro,
a aldeia convida a população a

visitar a comunidade, conhecer
a situação e os itens produzidos
pelos guaranis. A aldeia fica na
lateral da BR-280, no KM 38,
seguindo uma estrada de barro
em frente ao motelTalismã.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1181 QUINTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Quem dobrou teu paraquedas hoje?

Ponto de Vista
Cristiano Mahfud Watzko, escritor

Caros leitores (as) penso que
cada um de vocês deve es

tar se perguntando: "Que título
é este"? Essa é uma pergunta
que cada um deve fazer para si

mesmo ao final de cada dia de
sua vida.Vou explicar.

Eu adoro histórias, princi
palmente sobre as pessoas. E

a história que vou contar hoje
é sobre um piloto de um bom
bardeiro que participou da

guerra do Vietnã. Seu nome é
Charles Plumb.

Numa de suas missões em

combate, seu avião foi derru
bado por um míssil do inimi

go. Por sorte, Plumb conseguiu
saltar de paraquedas, porém foi

capturado e mantido prisionei
ro por seis anos.

Depois desse longo período,
foi solto, e conseguiu voltar aos
Estados Unidos. Então passou a

dar palestras sobre sua experi
ência de vida.

Num dia como qualquer ou
tro' enquanto tomava seu café
numa padaria, um homem o

cumprimentou e disse:
- Olá, você é Charles Plumb,

era piloto noVietnã e foi derru

bado' não foi?
- Sim, como sabe?
- Participei de uma de suas

palestras. Porém, quero que sai

ba que era eu quem dobrava o

seu paraquedas. Ao que parece
ele funcionoumuito bem, não é?

Plumb ficou surpreso e de
monstrando gratidão disse:

- Claro que funcionou, se

não eu não estaria aqui hoje.
Durante a noite, Plumb fi

cou pensando e se perguntou:
- Quantas vezes vi esse ho

mem no porta-aviões e nunca

lhe disse nem sequer um "bom
dia"? Eu era um piloto arrogan
te e ele um simples ajudante.

Além disso, pensou na

quantidade de horas que aque
le homem passou humilde

mente no banco enrolando os

fios de seda de vários paraque
das, e tinha nas mãos a vida de

alguém que nem conhecia.
Cada vez que Plumb inicia

suas palestras, ele faz apergunta:
- Quem dobrou teu para

quedas hoje?
A resposta para essa per

gunta é única e pessoal, mas
tenha certeza, sempre existe

alguém que está dobrando seu

paraquedas, pode ser seu pai,
sua mãe, seus avós, seu namo-

,
rado, sua namorada, seu amigo
(a), ou-até mesmo alguém que
você nem conheça.

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°: 64/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERViÇO DE CAMINHÃO
PIPA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 19/04/2012, das 8h às 11 :30 e das 13h

às 16h
DATA DA ABERTURA: 9/5/2012 10h

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.

.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-

9100.

Bonifácio Formigari - Diretor Presidente

Fone: 3375-0500

Durante nosso dia-a-dia,
precisamos de vários tipos de

paraquedas: o físico, o emocio
nal, o mental e o espiritual.

Muitas vezes, diante dos

desafios que a vida nos con

cede, ás vezes esquecemos o

que é verdadeiramente im

portante e também nos es

quecemos das pessoas que
nos ajudam e salvam em cer

tos momentos, mesmo que
não tenhamos pedido.

Que tal você parar alguns
minutos ao final de cada dia e

fazer a pergunta para simesmo:
"Quem dobrou meu paraque
das hoje"? Todos precisamos
uns dos outros. As coisas mais

importantes da vida são feitas

de pequenos gestos e ações
simples.

Frases simples como: "gos
to de você", "te amo", "posso te

ajudar?" fazem toda a diferen

ça' e isso é bom para quem diz
e também é bom para quem
escuta.

Que tal você fazer a experi
ência e começar a usar frases

simples como as mencionadas

acima durante seu dia-a-dia?
Tenho certeza que você ficará
admirado com o resultado po
sitivo dessa pequena mudança.

Falecimentos
• Faleceu às 17h do dia 16/4, o
Sr. EwaldWalter, com idade de
75 anos. O sepultamento foi reali
zado ontem, dia 17, às l5h30,
saindo o feretro do Ponto de Pre

gação de Jaraguazinho, seguindo
após para o CemitérioMartin

Luther, Bairro Garibaldi.

• Faleceu às 4h50, de ontem, dia 18,
a Sra. Luzia IagelskíMauricio, com
idade de 79 anos. O sepultamento
será realizado hoje, dia 19, às lOh,
saindo o feretro daCapelaMortua
riaMaria Leier, seguindo após para
o CemitérioMunicipal do Centro.

Jornêll da' a,nij . Das,.6,:!)O ti as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

A �ora. do Ronco· 'Das 1it)O h as 9:0,0 h
�umor e irreverência na sua manhãI

Manhã Show • Das 9:00 " as 12:00 h
Variedades,. prêmios e a

participaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rébouça,f:1

Programa da Tarde· Oas 14:00 h as 17:00 h

Variedades, prêmíos e a participaç.ão do .ouvinte'
Apresentação: Marcelo Strack

vvww.bandfm99.com.br

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - se
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 60/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR lOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 19/4/2012, das 8h às 11h30 e das 13h

às 16h. DATA DAABERTURA: 9/5/2012 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. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100.

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

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°: 63/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE VEíCULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO E

CAMINHÃO.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 19/4/2012, das 8h às 11h30 e das 13h

às 16h.
DATA DAABERTURA: 8/5/2012 10h

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. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone

047- 2106-9100.
Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS.DE
TRANPORTES RODOVIÁRros DE PASSAGEIROS DE JARAGUÁ DO

SUL E REGIÃO
EDrrAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, o P;esidente do Sindicato dos Trabalhadores

em Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros de Jaraguá do Sul
e Região, no uso de suas atribuições estatutárias convoca os trabalhadores
das Empresas:
Nivaldo Stoebcrl & Cia Ltda, no dia 25 de Abril de 2012, das 09:00 às
16:00 Horas (ASSEMBLÉIA ININTERRUPTA e PERMANENTE), na

Rua João Stoeberl, nO 119 - Bairro Rio Negro - São Bento do Sul (SC).
Viação Cunarinho Ltda, no dia 26 de Abril de 2012 das 09:00 às l6:00
horas (ASSEMBLÉIA ININTERRUPTA e PERMANENTE), na Rua
Roberto Ziemann, n° 460 - Bairro Czerniewicz - Jaraguá do Sul (SC).

Ordem do dia:

1°) Aprovação da Proposta Salarial a ser apresentada a Categoria. Patronal
referente ao Acordo Coletivo de Trabalho de 2012/2013; 2°) Dar caráter
permanente a Assembléia. até o final das negociações; 3<»Aprovação de
uma contribuição de todos os trabalhadores das aludidas empresas,
associados e não associados ao Sindicato, representados por esta Entidade.
que será descontado em folha de pagamento salarial, para o custeio do
Sistema Confederativo da Representação Sindical respectiva, conforme
autorizado pelo Artigo 8°, inciso IV, da Constituição Federal; 4") -

Discussão e deliberação do valor a que trata o item "03" acima, sistema de

arrecadação e partilha da referida contribuição para o custeio do Sistema
Confederativo entre os Sindicatos. a Federação e a Confederação da

Representação Sindical.
'

Alertamos ainda, que. a Assembléia Geral tem poderes detíberatlvos
e que as decisões tornadas atingirão todos os integrantes das citadas

empresas representada por esta Entidade Sindical, independente do

comparecimento a mesma, associados e não associados, A Entidade

Sindical não receberá. reclamações posteriores daqueles que não

compareceram à citada Assembléia Geral Extraordinária.

Jaraguá do Sul, 18 de Abril de 2012.
PAULO Hh'"NRIQUE TECHb"NTlN .. Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇAO.
Pelo presente, convocamos todos os Trabalhadores das Empresas -

Transporte Rodoviário de Passageiros, (exceto os trabalhadores das empresas

Viação Canarinho Ltda e Niva'ldo Stoeberl & Cia Ltda), Intermunicipais,
Irreereetachrais, Internac-ionais, 'Tuníerno, Fretam.ento (Locação de veículo corn

Mororísta) e Similares de Jaraguá do Sul. Guaramirim, .Massaranduba., Schroeder.
Corupá e São Bento do Sul, para reunirem-se ern ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINARIA, a realizar-se no dia 27 de Abril do corrente ano, das 09:00

às 15:00 horas (ASSEMBLÉlA ININTERRlJPTA) em primeira convocação e

caso não haja. rrumeuo legal, uma hora após em segunda convocação, COU1.

qualquer numero de presentes, na Sede Social do Sindicato dos T'rabajhaclores

Em Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros de Jaraguá do Sul e

Região, sito a Rua Guftherrrse Weege, N° 50 - 6° Andar - Sala 60S, no Centro

,Médico e Odontológico, nesta cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catartna, para delibel'arem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1°)_
Apresentação, analise, discussão e aprovação de um ''ROL DE

REJVINDICAÇOES", para negociar e fírrnar CONVENÇAO ou ACORDO

COLETIVO :DE TRABALHO, com as Empresas e Sindicatos Patronais, no

período base de Maio/2012 a Abril/2013; 2°) - Outorga de poderes ao Presidente

e/ou Diretore� do Sindicato, para negociar com. os representantes patronais, bem
como firmar Convenções, Acordos e Termos Aditivos de Trabalho, para o

referido período; 3") - Autorização, caso malogrem as negociações, ao Presidente

do Sindicato, indicar mediador ou aceitar ou rejeitar ao mediador indicado pelas
Empresas, bem como solicitar tnediação do Ministério do 'Trabafho, se

uecessãrio, ajutzar o competente Dissidio Coletivo da Categoria; 4°) - Aprovação
de uma contríbulção de todos os trabalhadores da categoria, associados e não

associados ao Sindicato, representados por esta Entidade, que será descontado

em folha de pagamento salarial, para o custeio do Sistema Confederativo da

Representação Sindical respectiva, corrforrne autorizado pelo Artigo 8°, inciso

IV, da Constituição Federal; 5") -lnscussão e deliberação do valor a q�e 1r..ta o

item '�" acima, sistema de arrecadação e partilha da referida contribuição para

o custeio do Sistema Confederativo entre os Sindicatos, a Federação e a

Confederação da Representação Sindical,
Alertamos ainda, q�e a Assembléia Geral tem poderes detíberatívos e que as'

decisões ton1.adas atingirão todos os integrantes das citadas empresas

representada por esta Entidade Sindical, independente do corrrparecfrnerito a

naesrna, associados e não associados.

A Entidade Sindical não receberá reclamações .posteriores daqueles que

não compareceram à citada AssctnbIéia Geral Extraordinária.

Jaraguá do Sul-Se, 18 de Abril de 2012,'
PAULO HENRlQUE TECHEN�1N

Presidente.
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FOTOSARISTON SAL JR

ATIVIDADES Além das aulas, os alunos do projeto assistem a palestras

Fin n

Aula ensina a
admínístrar
futuros gastos
Projeto Jovens Empreendedores atende
cerca de 70 alunos, em dois períodos
JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Desde o último dia 4, alunos
da rede municipal de ensi

no de Iaraguá do Sul participam
todas as quartas-feiras, do pro
jeto Jovens Empreendedores.
Segundo a articuladora de ma

temática da Secretaria de Edu

cação, Iraci Müller, alunos do
nono ano, com idade entre 13 e

14 anos, aprendem como admi
nistrar e planejar futuros gastos.

O projeto atende hoje cerca

de 70 alunos, que foram classi
ficados através de processo se

letivo, em março deste ano. As

aulas acontecem em dois perí
adas, manhã, das 8h às 10h e a

tarde, das 14h às 16h. Iraci conta

que, os alunos tem aula normal
durante um período, e no con

tra turno escolar participam das
aulas de educação financeira.
"Na parte da manhã tenho 34

alunos, já a tarde a procura foi

maior, são 42 inscritos".
Para a aluna da escola muni

cipalWaldemar Schmidt, na Ilha
da Figueira, Bárbara Jacomini,
13 anos, as aulas são importan
tes para se preparar para o futu
ro.. 'Aprendemos a controlar o

dinheiro agora, para no futuro

poder planejarmelhor os investi
mentos" conta. Já a futura médi
ca pediatra CamilaGrah, 13 anos,
da escola Rodolfo Dombusch, ex
plica que quer aprender o que fa
zer com o dinheiro. "Quero sabér
planejar ações e fazer aplicações
financeiras", afirma.

Iraci ressalta, ainda, que as

aulas
.

serão "complementadas
com palestras e demonstrações
sobre técnicas bancárias, histó
ria do dinheiro e financiamen
tos. O objetivo, segundo a' pro
fessora, é contribuir na formação
de futuros empreendedores.
"Queremos criar uma mentali
dade saudável em relação ao uso

do dinheiro", completa.
.... 1

Certificado

Final
das aulas

As aulas seguem até
novembro deste ano. Ao
final do curso, os alunos
receberão certificado de
80h. Esse projeto é desen
volvido pela Secretaria
de Educação, e pretende
crescer. Segundo a diretora
do Ensino Fundamental,
Sirley Schappo, a inten
ção para o próximo ano é

continuar, criando novas

turmas e horários.

Assista ao vídeo
com a entrevista
da professora
Iraci no site

www.ocorreiodo

povo.com.br

"

.JII'

Areas de risco

Na parte da manhã
tenho 34 alunos,

já à tarde a procura
foi maior, são
42 inscritos.

Iraci. Müller,
articuladora da
Secl'"etaria de

Educação

Obras de contenção iniciam em breve
A partir de hoje, u�a co

missão especial do setor de

licitação da Prefeitura de Ia
raguá do Sul começa a avaliar
os documentos de habilitação
que irão determinar a com

panhia responsável pelas 14
obras de contenção. A empre
sa Infrasul foi a única'candida
ta a comparecer e entregar os
documentos na licitação que
aconteceu ontem pela manhã.

Segundo o secretário da
Defesa Civil, Jair Alquini, na

pré-analise dos documentos
não foi constatada nenhu
ma irregularidade: Ele explica
que no momento está sendo
avaliado um item, a cortina
de concreto, que a empresa

oferece em grau superior ao

necessário. 'iA_té segunda-feira
estaremos divulgando oficial
mente a empresa que dará
início às obras". Ele ainda
ressalta que, dentro de 30

días.: após o anúncio oficial
da ganhadora começa a con

tar o prazo de 24 meses para
realização da recuperação.

O investimento de R$ 5,4
milhões vem do Programa de

Aceleração do Crescimento
(PAC 2), do governo federal. A

empresa vencedora fará ser

viços de terraplenagem, esta
queamento' muragem e dre

nagem em oito bairros, que
aguardam obras de contenção
para diminuir riscos.

MARCELE GOUCHE

PREVENÇÃO Rua das Acácias, no bairro DIta da

Figueira, é umas das incluídas no cronograma

Locais que
aguardam obras

• Rua Cecília PlaninscheckMarquardt
(Rau) - terraplenagem, drenagem
superficial e obras de contenção.

• Rua 735 (Rau) - terraplenagem,
drenagem superficial e
obras de contenção.

• RuaAdolfo Birr (Jaraguá 99) - terra

plenagem e drenagem superficial.
• RuaWaldemar Rau (Rau) - terra

plenagem, drenagem superficial
e obras de contenção.

• Rua Luís Chiodini (JaraguáEsquer
do) - terraplenagem, drenagem
superficial e obras de contenção.

• Rua Luiz Bortolini (São Luís) -

terraplenagem, drenagem super
ficial e obras de contenção.

• Rua 448 (Vila Lalau) - terraplena
gem, drenagem superficial
e obras de contenção.

• Rua das Acácias (Ilha da Figuei
ra) - terraplenagem, drenagem
superficial e obras de contenção.

• Rua Rudolfo Sanson (Ilha da Fi
gueira) - terraplenagem, drenagem
superficial e obras de contenção.

• Rua Rudolfo Grossklas (Ilha da Fi
gueira) - terraplenagem, drenagem
superficial e obras de contenção.

• Rua João Baptista Rudolf (Amiza
de) - terraplenagem, drenagem
superficial e obras de contenção.

• RuaVerônicaDemarchi Rosa
(Barra do Rio Cerro) - terraplena
gem, drenagem superficial
e obras de contenção.
• Rua Leopoldo Diel (Jaraguá
Esquerdo) - terraplenagem,
drenagem superficial e
obras de contenção.

• Rua Feliciano Bortolini (Barra
do Rio Cerro) - estacas e

drenagem superficial .
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valor de R$ 1.451, piso estipu
lado pelo Ministério da Educa

ção, com aumentos variações de
acordo com a especialização e o

tempo de carreira dos professo
res. De acordo com o secretário
estadual de Educação, Eduardo
Deschamps, com isso a folha
de pagamento projetada no ano

passado em R$ 1,4 bilhão, passa
ria para R$ 2,1 bilhões.
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Orientações precedem a greve
Sindicato está

explicando para
alunos e professores o
porquê da paralisação
que começa segunda

JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

Com a previsão de greve para
a próxima segunda-feira,

agora o Sindicato dos Trabalha
dores em Educação (Sinte) está
levando adiante duas tarefas
muito importantes: convencer
mais professores a aderirem ao

movimento, e esclarecer pais e

alunos sobre a importância da

greve. A decisão de paralisação
foi tomada na terça-feira, após
o fracasso nas negociações do
sindicato com o Estado.

"Nós já temos um grupo que
semostrou disposto aparalisar, e a

NOVAMENTE ReaJuste salarial já levou à gTeve de 62 dias no ano passado

partir destes é que estamos ten

tando atingir os demais", conta a
coordenadora do Sinte Regional
de Jaraguá do Sul, Cristiane de
OliveiraMõller.Aindanão é pos
sível estimar quantas escolas
devem parar, afirma Cristiane.

Na segunda-feira, além de ser

definida a paralisação, devem
ser escolhidos os professores
que irão para Florianópolis in
tegrar a comissão de greve e

participar das negociações.
No ano passado, os profes-

sares da rede Estadual ficaram
em greve por 62 dias (53 dias
letivos). A motivação da para
lisação foi o ajuste salarial dos

professores da rede Estadual.
A reivindicação atual é um re

ajuste de 22%, para chegar ao

Nós,já temos
um gTUpo que se

mostrou disposto
a paralisar, e a

partir destes é que
estamos tentando

atingir os demais.

Cristiane de Oliveira
Mõller, coordenadora
do 8inte Regional

ovo Centro
na Maria de

,. .

Irurgloo
ouza Nicocelli

Il1:opara a·vida tOdos.
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Liga Futsal

Série de lesões atrapalha/os planos
Com cinco jogadores
em tratamento,
técnico Renato Vieira
não aproveita como

.

queria-a pausa na

Liga Futsal

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Otécnico Renato Vieira es

perava utilizar a parada na
Liga Futsal para ajeitar a CSM/
Pré-Fabricar, corrigir falhas e

melhorar o entrosamento do

o pivô Hugo, lesionado na

coxa direita, é ausência certa

contra a Assoeva, no dia 28,
mas deve voltar na partida
seguinte, em Carlos Barbosa,
no dia 30. No caso dos pivôs
Willian e Elisandro, a lesão é
na coxa esquerda.Willían volta
em Carlos Barbosa, enquanto
Elisandro está apenas sendo

resguardado. Outro que não

preocupa é o ala Dian, com um

desconforto nas costas.

Mesmo com os desfalques,
Vieira manteve o ritmo de trei
no da equipe. Hoje, por exem
plo, será realizado um trabalho
na academia pela manhã e um

treino com bola durante a tar-

grupo. Porém, uma série de le- de. Na próxima semana deve
sões frustrou seus planos. Cin - ser realizado um amistoso, p.ara
co jogadores estão no depar- que a equipe retorne àLiga Fut
tamento médico. O caso mais sal em ritmo de jogo. Na sema

delicado é do fixo Iedson, com na passada, CSM/Pré-Fabricar
suspeita de lesão nos ligamen- .

e Hering, de Blumenau, empa
tos do joelho direito. taram por 2 a 2, em jogo-treino.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

DESCONFORTO Apesar de estar em tratamento, ala Dian não preocupa

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

VETERANOS Competição realiza seus jogos às segundas e sextas

Dezessete golsmarcam a rodada
Dezessete gols marcaram

os três jogos válidos pela quar
ta rodada do 110 Campeonato
de Futebol Sete Sênior, o Co
roa Bom de Bola. As partidas
foram disputadas na noite de

segunda - feira, dia 16.
No SESI, a Denan Pisos e

Decorações empatou em dois

gols com o Cruz de Malta. Já no
campo da Borracharia Senem, a
'IomazellíTêxtilmarcou 4 a 2 no

Becko's e o União São João fez 5
a 2 nosAmigos do Iuventus,

A próxima rodada aconte

ce apenas no dia 27 de abril.
No campo do SESI jogam Ki
ferro contra o Santo Antônio/
Grameira Fellipi, às 19h15.
No mesmo horário, só que no

campo da Karlache, enfren
tam-se Borracharia Senem e

Cruz de Malta. Mais tarde, às

20h15, jogam Fixsul/Galácti-

cos e União São João.
O Coroa Bom de Bola é vol

tado para atletas a partir de 40
anos. Dez equipes disputam
a competição, divididas ini
cialmente em duas chaves. A
Kiferro lidera o Grupo A, com
6 pontos. No Grupo B, Galácti
cos; União São João e Tomazelli
dividem a ponta, também com

.

6 pontos. Gerso, da Tomazelli, é
o atual artilheiro, com sete gols.

I1l8/llJl'UHi1/18/l/III'lJm/i/lmlffirU'lJl8/li1d!IIJ,WUi�_!.i/ff!l'lJa.i'lill/IIHllUM'U./UffIhiUffIHII/I/I_IHfj'UffHII.íUffIJ••IUffII/Jl./�IIIIU!IIUU/lllln.m&I�Jl.1l1'IJ;1JI.I!llIIIIfUljl!.t�Uffm1ff'�llmmllfflmIlHIIIlIUjr.J!UjlmmlJli�Jmi.l/i/,th��.jlJllIJj�""I/'i/lllVl/ll11.__i I
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Vitória em terceiro no
Brasileiro daMelhor Idade
A' Associação Recreativa e

Esportiva Vitória, de Schroe
der, sediou no fim de semana

o lo Campeonato Brasileiro de
Bolão 23 Masculino da Melhor
Idade. No total, 80 atletas com
mais de 60 anos participaram
das disputas. A competição
inédita foi promovida pela
Confederação Brasileira de
Bocha e Bolão, contando com

a participação de dez clubes
do Paraná, de Santa Catarina e

do Rio Grande do Sul, Estados
onde a prática da modalidade
é mais difundida, graças à co

lonização européia.
E o título ficou em solo ca-

tarinense. Os bolonistas da
Sociedade Atiradores 23 de Se
tembro, de São Bento do Sul,
foram mais certeiros e con

quistaram o primeiro lugar.
Em segundo ficou a Sociedade

Esportiva Cultural Saldo do
Norte, de Blumenau. Os donos
da casa terminaram na tercei
ra colocação, com o Esporte
Clube União Forquetense, de
Caxias do Sul, em quarto.

Bolão do Vitória,
de Schroeder, está

entre os três
melhores do Brasil.

DIVULGAÇÃO

PREMIADOS CapitaneadaporEdison Jahn, equipe
de Schroeder comemora a conquista inédita
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Corinthians goleia
o Táchira, enquanto
Fluminense vence

, .

nos acrescimos

na Argentina

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Fluminense e Corinthians
venceram seus jogos na noi- .

te de ontem, pela Taça Liberta
dores da América. No Estádio
Júlio Grondona, em Buenos
Aires, o Fluminense tinha tudo
para fazer um jogo tranquilo.

Jogando contra uma equipe
eliminada e desmotivada, abriu
o placar aos 34' do lo tempo,
com o lateral-esquerdo Carli
nhos. O jogo parecia controla
do quando Arsenal empatou,
aos 35' do 20 tempo, comAguir
re. Ele aproveitou uma falha de

Diego Cavalieri, que saiu mal
do gol após cobrança de falta.

Na sequência, Thiago Neves
invadiu a área, driblou Cam

pestrini e foi derrubado. Pênalti
e cartão vermelho para o golei
ro doArsenal, que acabou subs
tituído pelo meia Torres, pois

ensevencem
•

NELSON ALMEIDA c AFP

6xO DanDo, oMister Libertadores, abriu o placar para o
.

Corinthians, na goleada por 6 a O sobre o Deportivo Táchira

sua equipe havia realizado as

três alterações. Na cobrança
de Thiago Neves, Torres voou
no canto direito e fez a defesa.

Quando o empate parecia
iminente, Rafael Moura usou

a cabeça e salvou o Fluminen
se, garantindo ao tricolor ca

rio�a a melhor campanha da
fase de grupos.

DIVULGAÇÃO I AGIF

OxO Empate sem gOls contra o Guarani
..c�ssificou o Botafogo para as oitavas de f"utal

No Pacaembu, o Corin
thians aproveitou a fragilida
de do Deportivo Táchira para
golear o adversário, por 6 a O.
Foi a maior goleada da com

petição até o momento. Da
nilo abriu o placar aos 17' do
lo tempo. Paulinho ampliou
aos 26'. Se já estava fácil, ficou
ainda mais após a expulsão

de Rouga, aos 35', por jogo
violento.

A goleada se desenhou no

segundo tempo. Aos 17', Jorge
Henrique marcou o tercei
ro. Emerson ampliou aos 24 '.
Liedson, em rebote de pênal
ti, marcou mais um aos 26'. E

Douglas, aos 38', fechou o pla
car cobrando penalti.

Botafogo e Cruzeiro
avançam na Copa do Brasil
Botafogo e Cruzeiro garan

tiram passagem para as oita
vas de final da Copa do Brasil
na noite de ontem. O Botafogo

.

não passou de um moroso em

pate sem gols contra o Guarani,
no Engenhão. Como havia ven
cido no Brinco de Ouro por 2 a

1, o alvinegro avançou e pega o

Vitória na semifinal. Os baianos
passaram pelo ABC, de virada,
por 3 a2.

Em Sete Lagoas, a Chape
coense de Itamar Schulle segu
rou o Cruzeiro até os 21' do 20

tempo. O Verdão do Oeste saiu
na frente com Fabrício, aos 32'

.

\ do lo tempo, com Fabrício. A

Raposa empatou com Thiago
.

Carvalho, aos 44'. Aos 21' do
20 tempo, Wellington Paulista
virou para o Cruzeiro. Ansel
mo Ramon ampliou aos 29' e

Wellington Paulista fechou a

goleada aos 33'. Os mineiros
encaram o Atlético Paranaense
nas oitavas .

Nos pênaltis, a Ponte Preta
eliminou o Atlético CGO) e irá
enfrentar o São Paulo. No tempo
normal a Macaca venceu por 2
a 1. O Paraná 'Clube empatou e

despachou o Ceará (1 a 1) e agora
enfrenta o Palmeiras. Outro clas
sificado da rodada foi o Fortale
za, que avançou mesmo com a"

derrota para o Náutico (2 a l).
'\

Cruzeiro, Botafógo,
Ponte Preta,
Paraná Clube,

Vitória e Fortaleza
se classificaram às
oitavas de linal.

/j;�,f.

�m/." ;
Terça-feira, 17 de Abril
• Bolivar* 3xO Universidad católica
• Junior Barranquilla 2xl U. Espaãola"
• Deportivo Quito* 5xO Chivas

• Vélez Sarsfield* 1 x3 Defensor Sporting
Quarta-feira, 18 de Abril
• Boca Juniors* 2xO Zamora

:;l l
Arsenalh2 Fluminense'

1E ,W/�
z

�
�

N
l'Ll
IX:
l'Ll
p..

Z
o
�
�

• Taça Libertadores

• Corinthians* 6xO Deportivo Táchira
• Cruz Azul* 4xl Nacional (PAR)
Quinta-feira, 19 de Abril

• 19h45 Juan Aurich x Internacional
• 22hOO U. de Chile x Atlético Nacional

• 22hOO Penarol x Godoy Cruz
*classificados à próxima fase

• Copa do Brasil

Quarta-feira, 18 de Abril
• Ponte Preta* 2 (4)x(3) 1 Atlético (GO) .

• Paraná Clube* 1xl Ceará
• Vitória* 3x2 ABC

• Náutico 2xl Fortaleza*
• Botafogo* OxO Guarani

Quarta-feira, 18 de Abril

• 19h30 Bahia x Remo

*classificados à próxima fase

.liga dos Campeões "
�

Terça-feira, 17 de Abril

• Bayern de Munique* 2xl Real Madrid

Quarta-feira, 18 de Abril

* Jogam pelo empate na partida de volta.
I
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Insegurança
Violência preocupa
no EstradaNova

Comunidade exige instalação de câmeras de

vigilância e rondas policiais mais frequentes

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Em reunião realizada na

noite de ontem, no salão
da Igreja Sagrado Coração de
Jesus, entidades comunitárias
do bairro Estrada Nova reivin

dicaram, por meio de abaixo
assinado entregue ao major do
14° Batalhão da Polícia Militar,
Rogério Vonk, investimentos em
segurança pública. Entre as exi

gências, a instalação de câme
ras de vigilância e o aumento de
rondas policiais.

De acordo com Vonk, atual-

mente existem 40 câmeras de

segurança em Iaraguá do Sul,
entretanto, nenhuma delas
está instalada no bairro Estrada
Nova. Já para as rondas policiais,
a Polícia Militar dispõe de ape
nas uma viatura para atuar em

12 bairros da região. Segundo
Vonk, o reforço no policiamento
é realizado com apoio do PPT

(Pelotão de Polícia Tática).
Ex-presidente do Conseg

(Conselho de Segurança), Mar
celo Augusto Fiar, aproveitou a

oportunidade para apresentar
à comunidade o projeto "Vizi
nho Solidário". A proposta é a

de que os moradores fiquem de
olho nas residências, principal
mente quando o proprietário
está ausente. A medida da "boa

vizinhança" é para coibir fur
tos, o que, segundo Marcelo, é
comum no bairro.

Nos últimos 30 dias, o Estrada
Nova foi palco de três homicí

dios, sendo duas vítimas de dis

paros de arma de fogo e a última,
morta a facadas pelo ex-marido.
Dos três crimes, dois já foram
solucinados pela Polícia, com a

prisão de duas pessoas.

Nos últimos
30 dias, ocorreram
três homicídios

no bairro.

MARCELE GOUCHE

REIVINDICAÇÃO Moradores entregaram um abaixo-assinado à PM

Tráfico de drogas

Apreensão demaconha e crack
A Polícia Militar prendeu

na tarde de quarta - feira, dia
15, por volta das 14h30, Cesar
Vasel, 28 anos, por tráfico de

drogas. Com ele, foram encon

tradas 98 gramas de maconha,
sendo uma parte no momento

do flagrante e o restante escon

dido na residência do envolvi-

do. Cesar já possuía passagem
pela polícia por furto e roubo e

agora pode pegar até 15 anos de

detenção por tráfico de drogas.
Esta já é a segunda apreen

são da semana. No início da
noite deterça-feira, dia 14, por
volta das 19h, três pessoas fo
ram presas por porte e tráfico

de drogas na região central da
cidade, próximo ao Terminal
Urbano. Entre os detidos, um
menor de 16 anos, que portava
30 pedras de crack, e duas mu
lheres, Clarice Alves Pereira, 28
anos, e Cristina Carina Fonta

na, 23 anos, com algumas gra
mas de maconha.

Prejuízo
Assalto em
Guaramirim

Bairro Vieiras

Veículo é
roubado

Cemira da Silva Frizon, 46
anos, foi assaltada na noite
de terça-feira, dia 17, na rua
Tibagi, no bairro Rio Branco,
em Guaramirim. Por volta
das 20h30, ela saiu do seu es

tabelecimento comercial em

direção a sua casa na compa
nhia do sobrinho de 17 anos,

quando foi abordada por
dois motoqueiros. Foram le
vados quatro mil reais, dois
celulares, a certidão de óbito
do esposo e documentos de

identificação dela, do filho
e da cunhada. Ela pede que,
caso alguém os encontre, en
tre em contato por meio do
telefone 3373-6110.

Próximo às 23h de terça
feira, dia 14, um veículo Gol,
de placas MHB-3799, foi fur
tado em Iaraguá do Sul, na rua
Manoel Francisco da Costa,
no bairro Vieira. A vítima foi
abordada por dois assaltan
tes, armados. Após o crime,
os bandidos seguiram rumo a

Guaramirim. A Polícia Rodo
viária Federal foi acionada e

Iocalizou o veículo na BR-280,
nas proximidades deAraquari.
Os assaltarites seguiram pela
BR-I0l até o pedágio próximo
ao município de Barra Velha,
onde foram presos em flagran
te delito e encaminhados àDe

legacia de Polícia deAraquari.

Tabelionato Griesbach
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Ômega 3
O Ómega 3 são ácidos

graxos polinsaturados
importantes para a saúde. É uma

gordura essencial e importante para o bom
funcionamento do organismo, mas que o

nosso corpo não produz, ou seja, nós
precisamos consumi-la via alimentos.
O consumo adequado do ómega 3 ajuda a

evitar doenças inflamatórias, como doenças
-""".,I> cardiovasculares, diabetes, atrites reurnatóides
:s '"

Si �' e câncer. Nas doenças cardiovasculares, por
exemplo, o ôrnega-S é excelente para diminuir
o índice de trígticérldes e evitar a agregação
plaquetária, aqueles coágulos que se formam
nas artérias. Já para os que sofrem de

osteoporose, auxilia na absorção do cálcio
pelo organismo.
O ómega-3 também traz benefícios ao
cérebro ajudando a diminuir o risco de
doenças degenerativas (como atzheimer e

parkinson), favorecendo a memória, a parte
cognitiva e até a depressão.
Alimentos que contérn-ôrnega 3: Peixes
(atuen, sardinha, bacalhau e salmão),
semente de linhaça, castanhas e nozes,

óleos vegetais (azeite, óleo de soja, canola) e
vegetais de folhas verdes escuro.
Benefícios para a saúde:
- Controle da pressão arterial
- Normaliza a circulação sanguínea e o ritmo do

coração
'

- Combate a osteoporose
- Melhora o funcionamento das atlvldades do
cérebro
- Evita doenças auto-imunes
- Dificulta o desenvolvimento de processos
inflamatórios
- Ajuda a diminuir os níveis de triglicerídeos no
sangue

linhaça
Previne doenças cardiovasculares, fortalece o

sistema imune e auxilia no emagrecimento. Seus
principais componentes são os ácidos graxos da
família Ómega 3, 6 e 9, proteínas e Vitamina E.

Benefícios para a saúde:
-Antioxidante: Combate os radicais livres e reforça a

ação da vitamina E. A vitamina E contribuí para a

renovação celular, adiando o processa de

envelhecimento do organismo, afastando inclusive o

aparecimento de rugas.
-Regenérador celular: Através dos ácidos graxas 3, 6
e 9, restaura a função barreira da pele, aumenta a

firmeza e a elasticidade.
-Hormonal: Diminui as-tensões pré-menstruais e as

displasias mamárias. A lignana (presente no óleo) é
um fito-hormônio com efeito semelhante ao

estrógeno, amenizando os sintomas da TPM e da

menopausa.
-Antl-tnflamatérto: Aumenta a produção de

prostaglandinas no organismo, antiinflamatórios
naturais.
-Antígordura: A lignana e lsoflavonas ajudam a

reduzir O apetite e as células gordurosas.
-Diminul o risco cardíaco: O ácido alfa linolênlco
reduz os níveis de colesterol no sangue e nos

tecidos.

o ómega 3 e a linhaça também estão disponíveis em
cápsulas, consulte seu médico ou nutricionista.

seu bem estar!

gl::��,jl... , i"\mWI·. ".

COM ACOMPANHANTE PARA VER UM

JOGODASELECÃO NA EUROPA.
#

Mais infOrma�ões em uma Concessionária Volkswagen ou em vw.com.br/p�omocao

www.vw.com.br. Promoção válida até 18/04/2012 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso. Novo GoI1.0, 4 portas, ano/modelo 2011/2012, cód, 5U11C4, básico: a vista a partir de R$ 27.990,00.
Novo Go11.0, 4 portas, ano/modelo 2011/2012, cód. 5U11E4, completo: à vista a partir de R$ 33.990,00. Taxa de juros de 0,99% a.rn. confira condições na Caraguá Auto Elite, IOF, cadastro e despesas de gravameinclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e inform�doao cliente previamente a contratação. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 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). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Duvidaria: 0800 701 2834, SAC: 0800770 1926. Acesso as
pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935. Promoção "Torcedores Volkswagen' - válida até 03/06/2012 para concorrer a 25 viagens com acompanhante. Confira mais detalhes da programação,
regulamento e do sorteio no site www.vw.com.br/promocao. Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei nO 5.768/1971, regulamentada pelo Decreto nO 70,951/1972 e Portaria MF 41/2008) e obteve
o Certificado de Autorização SEAE/MF n° 06/00581?012 expedido pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeito�c.u

�
Df:�
lIoCQSN"EWt TECNOl.OGIA Al.EMÃ

GNpo &me o a cred1b.ld autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN , , 1 � C J r n
I:
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