
A partir de hoje, você leitor do Correio Regional vai acom-
panhar através da minha coluna, todas as informações sobre lite-
ratura, acessibilidade, inclusão social e muitos outros assuntos in-
teressantes. Agradeço pelo convite do João Marcos e vou interagir 
com você leitor.

Para começar, nas próximas edições estaremos divulgando 
um sorteio de livros entre os assinantes do Correio Regional além 
de muitas outras novidades.

Hoje vou começar a falar de filmes que abordam as questões 
de deficientes   

EU CONHEÇO UM FILME LEGAL - Com o apoio do site 
www.entreamigos.com.br, você fica sabendo de filmes que abor-
dam questões ligadas à deficiência e/ou têm personagens com de-
ficiência. Hoje apresentarei os quatro primeiro e no decorrer das 
próximas edições apresentarei muito mais. Afinal, é importante 
divulgar as coisas belas. 

À Primeira Vista – Virgil, um homem que ficou cego após 
um acidente na infância, é convencido por Amy, que por ele se 
apaixona, a fazer um novo tratamento especial. Esta cirurgia é re-
alizada com sucesso e ele recomeça tudo de novo, reaprendendo a 
enxergar à luz do dia e a conhecer a força do amor. 

Além dos Meus Olhos – (Eye On The Sparrow) Após alguns 
anos de casados, James e Ethel, que são cegos descobrem que 
não podem ter filhos. Quando decidem adotar uma criança, eles 
têm que enfrentar uma série de barreiras legais - e provar que são 
capazes de cuidar de alguém. 

Amargo Regresso – Um retrato realista dos efeitos da guer-
ra do Vietnã nas famílias dos soldados americanos. Enquanto seu 
marido luta no Vietnã, mulher se apaixona por um soldado para-
plégico, amargurado pelas memórias traumáticas da guerra. 

Castelos de Gelo - (Ice Castles) Patinadora adolescente é 
descoberta por famosa treinadora, que transforma a garota em 
campeã mundial. No auge da fama, ela sofre acidente, que a deixa 
cega, tendo de recomeçar do zero, com a ajuda do namorado. 

SUPERAÇÃO - Se você acha que a minha vida é um exem-
plo de superação e que merece ser divulgada, acesse o meu site 
www.ariheck.com (no menu INDIQUE O ESCRITOR PARA O 
QUADRO SUPERAÇÃO) e mande uma mensagem para o Do-
mingão do Faustão ou acesse direto no http://redeglobo3.globo.
com/faustaoestatico/exemplodevida/envie/popexemplovida.htm. 

Por hoje era só. Mande sugestões, críticas e comentários para 
o escritorariheck@terra.com.br

“A maior deficiência é a falta de coragem para lutar!”
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TRAPOS
para uso 

geral
9176-0152

VENDE-SE
um terreno central 

20x50mts na Av. São 
Francisco, ao lado da 

oficina do Paulo.
Fone: 9124-6929

Vendo moto
Honda Bros 150 

ES, 2008
R$ 6.000,00

Fone: 91786017

Vende-se um 
terreno com casa 
de madeira com 
garagem na rua 

Guilherme Hasse, 
497, no centro de 
Augusto Pestana. 

Interessados tratar
9659-8972

PERCA PESO 
AGORA

PERGUNTE-ME
COMO

9671-4792

Conversão de 
FITA de vídeo 

para DVD
F: 9166-7635

VENDA E 
COMPRA DE
ACORDEOM

(GAITAS) NOVAS 
E USADAS

TRATAR (55) 
99495131

O CORREIO REGIONAL INFORMA:
O fechamento de cada edição será 

às 15 horas de sexta-feira. 
Envie sua colaboração até este horário.

Matérias enviadas após este horário serão publicadas 
na próxima edição.

Isso facilitará o nosso trabalho. 
Gratos pela compreensão.

VENDO
Calopsitas (macho 
e femea) tratar pelo 
fone: 9168-3440.

VENDO
Produtos Jequiti, 

Hermes e Natura. Tra-
balho com produtos a 
pronta entrega. Tratar 
com Elenir no Bairro 
Sost- Aug. Pestana.

Tel. 9148-3068

VENDE-SE
Um terreno localizado 

na rua josé norbert, 
em frente a residencia 
do Braulio Goetems, 

o terreno mede 13 por 
50 metros, preço a 

negociar, interessados 
entrar em contato 

pelos telefones 9186-
3513 (claro) ou 9721-
7588 (vivo) falar com 
Maristela Rohenkohl.

Vende-se uma 
casa mista, 

medindo 110m2,
A. Pestana, 
3334-1610 

ou 9195-1206

ANUNCIE 
NOS

CLASSIFICADOS
LIGUE:

3334-1843

VENDE-SE
*Chácaraa 3,2 hec. à 

500mts do calça-
mento, Sede Velha

*Motor diesel 
Yamaha 11,5HP 

totalmente revisado

LAVA-SE 
Edredons e cober-
tores. Vendedora e 
Consultora Jequiti 
e Forever(produtos 

naturais da Ba-
bosa) c/ produtos 
a pronta entrega.
Fones:9912-7299

8408-6012
Nelci Steiernagel

R. Arthur Goergen, 
nº 86 B. Esperança. 

Augusto Pestana

CC JARDINA-
GENS

Vende-se leivas de 
grama esmeralda, 

loreana, sempre verde
Serviço em geral, 

podas, hortas, corte de 
grama, mão de obra 
especializada, vigi-
lante casa, porteiro, 
aniversários, carros 

em dia de festas
Fone: 9151-7718
Augusto Pestana

 Segue até o dia 21 de 
janeiro o período de inscrições 
para o Programa Universidade 
para Todos (ProUni) do Minis-
tério da Educação (MEC). As 
inscrições vão até as 23h59min  
de segunda-feira, 21 de janeiro. 
De acordo com o MEC, nes-
te primeiro semestre, a oferta 
é 162.329 bolsas de estudos, 
distribuídas em 12.159 cursos 
de 1.078 instituições de todo o 
País. 
 Para concorrer à bolsa 
integral, o candidato deve com-
provar renda familiar por pes-
soa de até um salário mínimo e 
meio (R$ 1.017). Para as bolsas 
parciais, a renda familiar deve 
ser de até três salários mínimos 
(R$ 2.034) por pessoa. A inscri-
ção é gratuita e feita exclusiva-
mente pela internet (www.site-
prouni.mec.gov.br). Ao acessar 
a página, o candidato deve in-
formar o número de inscrição e 
senha no Enem de 2012. O can-
didato pode escolher até duas 
opções de instituição.
 Encerrado o prazo, o 
sistema do ProUni classificará 
os estudantes de acordo com 
as opções escolhidas e as notas 
obtidas no Enem. Para tentar 
uma bolsa por meio do Prouni, 
o estudante tem que ter partici-
pado do Enem de 2012 e ter ti-
rado nota superior a 450 pontos 
e não ter zerado a redação, além 
de ter cursado o Ensino Médio 
completo em escola da rede pú-
blica ou em escola da rede pri-
vada, na condição de bolsista 
integral.

Inscrições do
PROUNI vão 

até dia 21

VENDE-SE
- Um bebê conforto 
rosa/cinza de 0 a 13 

kg – R$100,00
- Um andador novo 
rosa das princesas 
(não foi usado) – 

R$150,00
- Uma cadeirinha de 
balanço vibratória 
azul – R$ 100,00
- Uma poltrona de 

amamentação listrada 
(rosa) – R$ 175,00

Interessados ligar para 
9932-4084

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

 A Vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de 
Augusto Pestana/RS, em atenção ao que determina a Lei Munici-
pal nº 1400 de 27/07/2010, convoca seus Conselheiros para As-
sembleia Geral Ordinária a ter lugar no dia 24 de janeiro de 2013, 
na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Augusto Pestana 
situado na Rua da República, nº 96, Augusto Pestana, às 09:30hs 
em 1ª Convocação com a presença mínima de 50% dos Conse- 
lheiros, às 10:00hs em 2ª Convocação com qualquer número de 
Conselheiros, tendo a seguinte ordem do dia:

 ◦ Eleição e Posse da Mesa Diretora do Conselho.

Augusto Pestana, 17 de janeiro de 2013

Claudete Maria Goergen
Vice-presidente do COMUS

VENDE-SE 
Vende-se 1 casa de 

alvenaria, nova, 115m² 
em Augusto Pestana

Tratar:
9152-7426

VENDE-SE 
ACOLCHOADOS
de lã de ovelha 

CASAL 
2,20x2,00 R$150,00

SOLTEIRO
2,20x1,50 R$120,00

A PRONTA 
ENTREGA
Tamanhos 

Personalizados
F.: 9139-4998

C/ Dalila no Bairro 
Esperança. 

Augusto Pestana

VENDE-SE
Casa mista medindo

325m2 situada a 
Rua Luiz Kronbauer 
nº1549 em Augusto 

Pestana 
Fones: 9964-9958

ou 9140-2409

Lindas almofadas 
de fuxico. 

Vários tamanhos. 

9176-0152

VENDE-SE
Terreno de esquina 

com casa de alvenaria 
no centro de Augusto 
Pestana na Rua José 
Norbert ao lado do 
Casarão. Contato
(55) 9118-4746

AULAS DE 
MÚSICA

Aprenda a tocar 
teclado ou violão.
Interessados ligar 

para:
9128-0284
9649-1714

VENDE-SE
Moto Honda CG 

Titan, ano 1998, cor 
azul, em ótimo 
estado, valor 
R$ 2.200,00, 

tratar fone 9159-6233

AULAS 
PARTICULARES 

DE LÍNGUA 
PORTUGUESA, 

AULAS DE 
REFORÇO DE 

LEITURA E 
ESCRITA. 

ATENDIMENTO 
VESPERTINO 

CONTATO: 
91540731

VIDENTE 
LAURA

Quer saber o que 
lhe reserva o futuro, 

está desemprega-
do? Seu amor está 
rompido? Afaste 
feitiços de mau 

olhado. Consultas 
com Cartas, Búzios, 

Tarô e Linha da 
Vida. VISITE HOJE 

MESMO
Rua José Norbert, 

2534 F.: 3334-1676 
9688-3825
9932-4431

VENDO
Bateria profissional

completa marca
Plyne.

R$ 1.000,00
Vale a pena conferir

Fone 8132-8554
Augusto Pestana

Terrenos

Motos

Diversos

Diversos

Beleza

Serviços

Casas

Diversos

Cod: 0101             

Cod: 0101             

Cod: 0101             

Cod: 011212             

Cod: 011212             

 CMD
  Augusto Pestana

CIRCUITO SESC  
 DE ESPORTES 2013

 Nos dias 02 e 03 de 
fevereiro acontecem os jogos 
do Circuito SESC de Esportes 
2013 em Augusto Pestana nas 
modalidades:
-Futebol de areia masc.
-Futebol de areia fem.
-Handebol de areia fem.
-Voleibol de duplas masc.
-Voleibol de duplas fem. 
-Futevolei masc.
 Os jogos acontecem 
na Sociedade Recreativa 
Guarani. As fichas devem ser 
retiradas junto ao CMD. 
 O CMD também in-
forma que a devolução das 
fichas de bochas livres de Au-
gusto Pestana será até o dia 
25/01 e o sorteio será no dia 
29/01 na Prefeitura Municipal 
às 19h30min. 


