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Coral alemão é fundado Vereadora denuncia falta de transporte escolar
Maravilha
oralistas de Maravilha se reuniram na sexta-feira,
18, nas dependências do Lar de Convivência, na Av.
Anita Garibaldi, 1285, quando oﬁcializaram a fundação
da “Associação Cultural Alemã de Maravilha – Acalmar”. O objetivo maior da nova entidade é o de resgatar,
conhecer, valorizar, preservar, cultivar e divulgar a Cultura Alemã - nos seus múltiplos aspectos - Cultura esta,
que os imigrantes trouxeram das suas pátrias de origem
- Alemanha, Áustria e Suíça - e que tanto enriqueceu a
Cultura do Brasil.
Na reunião de fundação, foi eleita a primeira Diretoria:
Presidente: Claus Roberto Papke;
Vice-Presidente: Altair Reinehr;
Secretária: Dirnai Siclara Pilger;
2ª Secretária: Suili Irilói Papke;
Tesoureiro: José Hilário Haas;
2ª Tesoureira: Ilse Jahnel;
Conselheiros: Hilda Schmaedecke; Margarida
Haas e Romeu Freitag.
Suplentes: Augusta Paulina Staudt e Ivete Vera
Bergmeyer.
A primeira apresentação em público do "Coral Alemão Misto Immer Fröhlich" deverá acontecer no dia 23
de novembro, no Encontro de Corais do Centro Cultural
25 de Julho, em Maravilha.
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São Miguel do Oeste
vereadora Maria Tereza Capra foi procurada por moradores das
linhas Oito de Março, 26
de Outubro e Dois Irmãos
para denunciar que há
mais de uma semana os
alunos que estudam a noite não tem transporte para
voltar para casa.
Segundo os pais a admi-

A

nistração municipal disse
que o Estado não repassou
o dinheiro para pagamento do transporte. Por outro
lado, a Secretaria de
Desenvolvimento Regional (SDR) informou que o
recurso está sendo passado à administração desde
janeiro deste ano.
Na sexta-feira, (19),
Maria Tereza acompa-
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nhou os pais dos alunos na
Promotoria da Infância e
Juventude para denunciar
e pedir providência sobre
a situação. “É lamentável
que o descaso do governo
afete os adolescentes que
querem estudar. A administração se comprometeu
junto ao Estado de realizar
o transporte destes alunos”, reforça a vereadora.

Celesc lança 2ª edição de projeto de troca dos eletrodomésticos antigos
Florianópolis
esta quarta-feira, 23,
a Celesc Distribuição
lança a segunda edição do
projeto Bônus Eﬁciente,
que tem como objetivo a
substituição de eletrodomésticos antigos e ineﬁcientes por eletrodomésticos contemplados com
Selo Procel de Economia

N

de Energia.
O Projeto vai oferecer
aos clientes residenciais a
chance de adquirirem geladeiras e freezers com até
50% de desconto em relação ao valor praticado pelo
mercado. O produto a ser
trocado precisa estar funcionando, ter mais de cinco anos de uso e não pos-

suir o Selo Procel. Quanto
menor o consumo do produto escolhido, maior será
o desconto.
Na primeira edição do
Projeto, realizada em
2012, foram substituídos
26.194 eletrodomésticos
antigos por novos em todo
o Estado. Nesta edição, a
Empresa estima um volu-

me ainda maior de troca.
No ano passado, o
Bônus arrecadou mais de
R$ 1 milhão em doações,
que foram repassados à
Federação das APAEs de
Santa Catarina. Nesta edição, outras nove entidades
serão beneﬁciadas pela
iniciativa.
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Invocação do Mal
Gênero: Terror
Idioma: Dublado
Classificação a partir de 14 anos
Dias de Exibição
23/10 Qua
21:30 |
24/10 Qui
21:30 |

Elysium
Gênero: Ação - Idioma:Dublado
Classificação Indicativa:A partir de 16
anos
Dias de Exibição
23/10 Qua
19:00 |
24/10 Qui
19:00 |
Bilheteria: Quarta e Quinta: Abre às 18h com venda de ingressos para qualquer
sessão do dia. Sexta, Sábado e Domingo: Abre às 13h com venda de ingressos para
qualquer sessão do dia. Preço do Ingresso: Inteira: R$12,00. Meia*: R$6,00
*Todas as crianças pagam, independente da idade; meia entrada é para menores de
18 anos com identidade; estudantes com carteirinha com foto e validade; idosos
com mais de 60 anos. Telefone: 49 3622 1877

Altair Reinehr na Peperi:

Música e Cultura Alemã
Das 19 às 20h nas 4 emissoras da Rede Peperi:
Itapiranga e Oeste FM - Peperi AM e Cedro FM.
Na Oeste FM de Iporã do Oeste das 18 às 19h

CEI- Pequeno Polegar encerra a semana do dia das crianças com
Festa a Fantasia, homenagem a todos os aniversariantes

