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51 ADORJS: Entidade busca voluntários para ampliar atuação
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Ultima etapa do Campeonato Catarinense foi realizada no fim-de-semana, na Hípica Jaraguá e reuniu 140 participantes de todo a Estado.
A organização ficou satisfeita com o bom público e acredita que o esporte está se tornando mais popular • 7

'

Tifa Martins reivindica.

pavimentação no bairro 'Pnulma etapa
do projeto será
em 8 de janeiro

•

Infra-estrutura
vai depender de
verbas externas

Moradores do Tifa Martins
reuniram-se com o prefeito
Moacir Bertoldi e oOrçamento de Jaraguá do

Sul prevê R$ 130 mil para
reforma e construção de
creches em 2007; mas
gabinete do prefeito leva

R$ 1,8 milhão. Folha de

.

A quarta etapa das

alterações previstas para o
\1

trânsito de Jaraguá do Sul
acontecem no dia 8 de
janeiro, com a inversão de
mão da Rua Reinoldo Rau
e da Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca.
.6

-

secretário de Obras, .

Alberto Marcatto, discutir
as prioridades do bairro em

2007. Entre elas:

pavimentação asfáltica das
ruas João Krause, Das
Flores e Primavera
• 5

,

pagamento comprometera
quase 50% da receita
4

, •
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• PELO

Produção cai

pelo quinto mês

seguido em se

Em outubro, á produção
industrial no Estado
recuou 0,40/0 frente a

setembro, de acordo com
I pesquisa divulgada ontem

,

pelo IBGE.
.82

Lula tem contas

de campanha
julgadas hoje
As contas caminham para
serem aprovadas, apesar dos
técnicos do TSE voltarem
ontem a reco-mendar pela
rejeição. A diplomaçãoestá

•

mantida.• 82·

•

rerrx

,

V][]DJE(O) lL(O)(CAJD)(O)lR.A
Rua Exp. Carlos Frederico Vesel nl' 99

Vila Nova C'EP: 89259·330 Jaraguá do Sul . se
Fone: (47) 3376-4767
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MAXIMA

Céu nublado de dia e de
noite
CONFIRA O MAPA TEMPO .
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Corn um conceito íno
.

dor em agência de turismo, a Sobmedida garante consultoria
especializada, para n 11tal' o destino que você quer, dentro da S1.1a realidade.

I
.

,

ligue e agende uma islta, A Sobmedlda vai até você. 9183-3114 e 9183-3115
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• EDITORIAL
•

"Vamos continuar fazendo
oposição para que o

governador seja mais atuante
e encontre interlocução com

o Governo Federal". A frase
é do ex-ministro e ex

candidato ao Governo do
Estado pelo PT, José Fritsc/1 e

foi dita no fim de semana em

Lages, onde o Partido dos
Trabalhadores se reuniu para
definir sua postura com relação
a Luiz Henrique da Silveira. A

frase de Fritsch contém uma
.

ação e aguardapor uma reação.
A ação é fazer oposição.
A reação esperada é que o

governador procure abrir
canais emBrasíliapara fazer com
que os pleitos do Estado tenham

resposta no âmbito federal. Tanto
ação como reação são coerentes

no atual cenário vivido pelo
petismo em Santa Catarina.
Neste cenário, o PT não teria

•

,

,

liA reação esperada é que
o governador abra canais
em Brasília para fazer com
que os pleitos do Estado
tenham resposta" ,

novamente LuizHenrique deixou
claro que gostaria de manter a

aliança corn o PT, mesmo que
isso custasse o sacriftcio doPMDB
em boaparte dos municípios, Em
Jaraguá do Sul, por exemplo, foi'
concretizada uma chapa que
muitos considerariam itiima

ginável, juntandoDioneiWalter da
Silva e Cecília Konell. Passadas
as eleições municiPais, Luiz

, Henrique percebeu. que o
,

..

sacrifício não valeu a pena.
O Governo Federal não abriu

as portas e os deputados
estaduais petistas ampliaram o

bombardeio sobre os projetos do
Governo. Portanto, émuito difícil
demover Luiz Henrique. Para o

PT regional, o que resta mesmo
é permanecer na oposição e,

como disse José Fritsch, esperar
que o governador reeleito
"encontre interlocução com o

Governo Federal".

como não ser oposição. Primeiro
porque mesmo no Governo

oruetiot; que ajudou a eleger, já
não quis participar do secretariado
e votou desde o primeiro
momento contra a maioria dos

,

projetos do Executivo. Isso apesar .,

de L�lizHenrique terarticulado o
apoio damaioria ao petista Volnei
Morastoni à presidência da
Assembléia.
Nas eleições de 2004, apesar

dos reveses no Legislativo,

• ENTRE ASPAS

,

I
,

•

Deputado Júlio Garcia, presidente da Assembléia Legislativa, em entrevista ao Correio.

"Em vez de erradicar a pobreza, o novo Fundo vai penalizar toda a população do
, Estado".
,
,

Empresários catarinenses rejeitando a criação do Fundo-da Pobreza proposto pelo governo estadual.

J./
"Precisamos exorcizar LHS do governo federal":'

(11

Deputado estadual não reeleito Vânia dos Santos, contra a ocupação de cargos federais no Estado pela PMDB.

I
• Randal Gomes

,

• PONTO DE VISTA

"Você viu que a chuva destruiu
os espantalhos de Natal?". Este
foi o comentário que ouvi de
uma aluna nos corredores da

Fatej, na semana passada,
depois da forte chuva que
deixou Jaraguá do Sul sem

.. energia durante quase quatro
,

horas e causou inúmeros

estragos aomunicípio.O queme

chamou a atenção em sua fala,
foram 'os espantalhos deNatal'.
Isolada em si rnesma, a arte não

, ,

consegue transmíur o que se

propõe e falha ern sua beleza
própria.O problema, a lUCU vet;

não está 11a arte deste Natal,
.: tuas em estar isolada, sem uma

,i iluminação abrangente LIUI.: li
,

acolha corno 1105 Natllis �11.! 10,
20 anus atrás, Parece faltar um
'espírito natalino', aqui.
compreendido em sell menor

sígnífícado, ou seja, f1IJt'11t\S

•

"

Coordenador de Rela

ções Institucionais e do
Curso de Comércio

������ Exterior da FATEJ
•

comercial. Os bonecos são

lindos e devem ter dado
trabalho em sua confecção. Mas
faltaram os seus complementos.
Iluminar uma cidade não é

algumas empresas na cidade,
pela iluminação pública naRua
Reinaldo Rau, parece que'
perdemos o fôlego ao findar do
ano. E justamente quandomais
deveríamos guardá-lo, porque
oNatal representa (va) a vinda
de pessoas de outrosmunicípios,
dispostas a comprar. Re

presentava o que temos ouvido
.

por todos os lados, a saudade
dos velhos Natais, .

Do ponte de vista comercial,

- / .

apenas Ulna questao estética,
como bern ilustram os shopping
centers em diversas cidades do
Brasil e que tern sido bem
sucedidos neste objetivo, desde
que iníciaram o processo en

,

meadosdos anos 90, E, de fa ,

o resultado de UIU plat -

, ,. • o •• ,.,

jamento lUlnUClOSO, ern que s as economias murucipais sao

recursos ínvestídos durant o amplamente movimentadas
l111() deverão gerar receitas q \e através das compras 110 varejo
os paguem. Por outro lado e á nesta época. do ano, que
1111 alguns al10S, nemjaraguá culmina ern muitas Call-

Sul, l1C111 US cidades da regie trataçôes de pessoal, Não é uma

�'l\11,(!CC1l1 estar dispostas a est. t responsabílídade isolada, mas o
ínvestímentos. E o Pode resultado da união de diversos
Público, que deveria ser setores e que culmine não 110

gr:111l1C motívador do processo, 110VO, 1118.S 110 que fazíaluos há
(llZ-Rl' ausente, Exceto por '\ anos atrás",

�1
•

•

Diretor: Francisco Alves

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251·200, • Caixa Postal19
Centro· Jaraguá do sul- SC

Telefone: 47 3371·1919· Fax: 3276-3258
Plentlo Redeglo: 8835·1811 • Plentlo entrege do lorna I: 8807-3574/9174·7873
E-mail.: redacao@ocorrelodopovo,com,br,

come rc lal@ocorrelodopovo,oom,br
c I rcu lacao®ocorrelo do povo, coni, b r

JOSIAS DE

A segurança é um dos pontos em que os governos estadual e federal são
vulneráveis" ,I

,

I

i São Natais menos
,

, iluminados

SOUZA

Pinhochet
tinha coração
o destino foi generoso com

Augusto Pinochet. Propor- .

cionou-Ihe, aos 91, uma morte

suave. De quebra, facultou ao

velho ditador provar que guar
dava nos fundões de seu orga
nismo um órgão que, imagi
navam todos, ele não possuía:
o coração.' Pinochet desceu à

. cova nas .pegadas de um

intanodo miocárdio. Partiu
,

•

antes da conclusão dos pro
cessos judiciais que lhe pe
savam sobre os ombros. uMA
PENA, Num instante em que
ainda soam nas profundezas do

inferno as trombetas reser
vadas à recepção titãs do mal, .

bom embrar que o Brasil não

ficou imune aos tentáculos da
ditadura chilena, de triste
memória.Quem quiser saber'
mais sobre as (boas) relações
da ditadura brasileira com a

rnáqima de atrocidades chilena
LER ''A Ditadura Derrotada", de
Elio Gaspari.

,

4J JOSIASDESOUZA,FOlHA,BlOG,UOLCOM,BR

.• DO LEITOR

MARCELO
•

A ministra

injustiçada
o único espetáculo de' cresci
mento que se presencia no

segundo mandato de Lula, em
gestação, é o da indignidade. O
maior e o melhor exemplo da
inversão (corrupção) de 'valores
está na fritura de um dos pou
cos ministros do qual o povo
conhece o nome: Marina Silva,

,

titular do Meio Ambiente. E
caso raro em qu� popularidade
se funda no reconhecimento

pela dedicação da vida a uma

causa. Apanha há décadas de

gente mais rica, poderosa e in
fluente, Nunca fraquejou, mes
mo quando eleita para bode

expiatório da crise na infra
estrutura. Lula se revela mais
uma vez desinformado quando
aceita o bombardeio sobre
ela.Hidrelétricas? Apenas
quatro dependem no presente
do Ibama. O último tropeço
foram audiências públicas
canceladas pela Justiça, em
que o Ibama foi vencido.
Outras seis usinas contam com

auto-rização.E o que Marina
tem a ver com isso?

-

",1l!J MARCElOlEITE,ZIP.NET

Indicação confiável não é
uma tarefa fácil

São muitas as formas de
recrutamento para preencher
vagas de trabalho. A escolha
do candidato adequado não é

tarefa fácil, pois está na base do
.

plano de desenvolvimento de
uma empresa, especialmente

. -

nas orgaruzaçoes em que o

capital humano é o principal
ativo. Para atrair candidatos

potencíalrnente qualíficados e

capazes de ocupar cargos
dentro das organizações, é
necessário que o recrutamento

seja condueído por meio de
técnicas e procedimentos
adequados, Por isso, é tão

ímportante ter uma área de
recursos 11LIluall05 C0115i5-

•

. tente e UlU perfil de
colaborador delineado. Uma

•

prática muito discutida e

utilizada em'empresas menores

vem aos poucos ocupando
espaço em grandes corpo-

/ '

rações. E o recrutamento

viral, feito por indicação de
funcionários. Algumas em-

,

presas sâo terminantemente

contra a prática. Outras enxer-
-

gam neste tipo de iniciativa

uma série de vantagens. Uma
delas é que o funcionário que
fez a indicação muitas vezes

compromete-se com o desem
penho do candidato e futuro
colaborador, Por outro lado, a

pessoa índícada já conhecerá
algumas informações, cultura,
exígên- cias, deveres e direitos

.
,

.

,

. que a el11presa proporclona e

exige de seus colaboradores, Se

ETEVALDO. i

Serra não vai
ter trégua
o PT não dará um minuto de !

sossego, nos próximos quatro (

anos, ao governador eleITo dI! 1

São Paulo, o tucano José )
�

Serra. O partido identifica nele; !

o principal opositor do progra- ,

ma nacional liderado pelo
presidente Luiz Inácio Lula d�
Silva. E acredita que, a partir

J

do Palácio dos Bandeirantes,
Serra buscará criar as bases

para uma ampla vitória de seu

maior projeto: assegurar a
candidatura presidencial pelo
PSDB em 2010. Na tentativa
de barrar os passos do líder
tucano, o PT pretende realizar
uma oposição implacável
desde o primeiro dia de ,gover-
no. O PT paulista perdeu uma

cidadela importante quando, 1\
há dois anos, José Serra der
rotou a prefeita Marta Suplicy,
alijando o partido da maior
cidade brasileira. E'teve outra
derrota recente em São Paulo

,

quando seu candidato Aloizio
Mercadante foi batido de forma
contundente, ainda no primeiro
tumo, pelo própria Serra.

l

'<.<?l!J BlOGDOE1BlIG.lG,COM,BR

'.

"

,

.Topázio Silveira Nelo

Vice-presidente da Softway
Contact Center
Florianópolis - SC

•

,
,

..

realmente deseja fazer parte
deste novo mundo repleto de

particularidades é porque se

. identifica com a filosofia d�
't

empresa. Talvez a maior das

vantagens é que, desta formá,
cria-se uma ambiente ami,

gável, de cooperação na em'

presa, algo extremamente po�i,
,

tivo e motivador, E mais: às
''_ ---,

orgaruzaçoes tornam-se mais

humanas, se transformando
11UIU espaço favorável para 'a

expressão do talento, do saber,
do sentir e do conviver
coletivo, Contríbuíndo para;o
crescimento das corporaçõese
das pessoas encontrando um

caminho que alia produtív
dade e qualidade de vida entre
carreíra, famaia e amigos, '

, '

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1 ,680 carac. Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail

Caixa Postal19, É obrigatório Informar nome completo, proflssao, "'CPF e'" telefone (* nâo serao publicados), .

.

,

I ..l,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,')!ftERÇA-FEIRA, 12 de dezembro de 2006

�nda sem solu ão
."",.

,

'"""" .,.:"
_..,..-

Por duas vezes a

Assembléia aprovou e por

O dQlas vezes o governo

vetou- uma vez Luiz
c

enrique e outra Eduardo

P�ho Moreira- projeto do

deputado petista Paulo
Eccel pondo fim à

c�brança de assinatura

básica para telefonia fixa

(foto) em Santa Catarina.
,

.governo e seus aliados
a egam tratar-se de matéria

exclusiva da União, já que
existe uma agência federal

reguladora de tarifas e taxas.

O segundo veto ainda não

foi votado em plenário. O
autor discorda. Acha que a

Assembléia pode legislar
sobre direitos' do
consumidor e que a

cobrança se enquadra. O
valor residencial

corresponde em média à

metade da conta.

lrTeoria e pr.ática
"

,

,

\

r

Prevalecendo a competência da União, os

- -ideputados perderam tempo não só com este projeto,
Emas co1)162 outros enquadrados na mesma situação.
Um; inclusive, que"garantia a gratuidade para

,

.

,

segunda via da carteira de identidade para que
'Ysolicitasse pelo fato de ter se alfabetizado. Não

passou, mas na campanha para governador a
c

�"gratuidade, em todos os casos, foi' prometida por

.Esperidiâo Amin (PP). E por LHS! que anunciou

a Sf! redução da taxa. Perguntar não ofende: e, neste

O olicaso, deixaria de ser assunto do governo federal?
•

I

• • •

Os n úmer os são do
: IBGE, relativos a 2005.

Dos 5.564 municípios
existentes, as prefeituras

"
gastavam anualmente, em

ne média, R$ 950 mil com
lle �ssistência social, ou

se �penas 3,1 % de seus

s8rrçamentos. Também se
21; �

constatou que as
na, ,firl'

ili, ft�ividades de assistência

social ocupavam 140 mil

pessoas nas prefeituras
brasileiras, e que o

atendimento sócio-fami
liar era o serviço social
realizado pelo maior

número de municípios.
Significa que, embora o

crescimento populacional
os inves-timentos nesta

área diminuem.

;; :J.certando OS· bastidores
•

is ,IJ'r

o (J]Jf O conselho político
'a sdos partidos da coligação
e� ;IMia Jaraguá, PL, PDT,
er I'PTB e PPS, reuniram-se
,o (jria sex ta - fe ira à noi te

,e �éom o prefeito Moacir
t11 '�Bertoldi. Lavação de
wi, 'It'oupa suja, lágrimas,
tre !:J��omessa de reconsiderar

cortes (de ordem política)

,II 'na reforma admin is
�¥ativa que deve aportar
na Câmara no ano que

,

vem. E o diálogo com a

base aliada que, talvez,
tenha vindo tarde
demais. Em tempo: o

suplente de vereador Ruy
Lessmann, também presi
dente do diretório

municipal do PDT tem

tudo para assumir uma

cadeira no Legislativo em
2007. E, até mesmo a

liderança do governo.
Vivam e vejam.

\

Em pauta Pagando a conta
Não morreu na casca a

rejeição de requerimento
do vereador Rudolfo
'Gesserr (PP) propondo
ação de impeachment
contra o prefeito Moacir
Bertoldi (PL). O secretário

exe-cutivo do PSB,
Emerson Alexandre
Gonçàlves, autor da
denúncia que gerou

investigação de CEI

pretende, como cidadão,
fazer o mesmo.

Governador. Eduardo
Moreira (PMDB) esteve on
tem na sede da Ordem dos

Advogados do Brasil na

Capital para tratar sobre o

pagamento da defensoria
dativa aos advogados que

prestam serviços jurídicos a

pessoas carentes.O tesoureiro

daOAB, PauloBrincas, disse
que do protocolo de in

tenções assinado em 2005,

todos os R$ 13 milhões já
foram pagos pelo Estado.

Contudo, dos R$ 11 milhões,

que deveriam ter sido pagos
em 2006, foram repassados
apenasR$ 3milhões. Moreira
disse que o Estado passa por
dificuldades.Aliás, faz tempo,
desde Paulo Afonso. Vai daí
"d nh " '

o esempe o que muitos

· advogadosque trabalhampara
o governo.

J CORREIO DO POVO

DETALHE

Proibido

M?quinas caça-níqueis
que já depenaram muitos

pais de famílias estão
sendo recolhidas, mesmo
aquelas com o selo da

,

Codesc.E que lei estadual

que dava à' empresa (do
complexo Besc) poderes
para liberar alvarás e

fiscalizar foi derrubada

pelo Supremo Tribunal de

Justiça.

Racionando 1
Alberto João Marcatto,
secretário de Obras e

Habitaçâo, nega estar
havendo falta de verba

para compra de
combustível para
máquinas utilizadas na

conservação de ruas não
pavimentadas. Garante, é
racionamento: máquinas
mais velhas, que ,

. -

consomem mas, sao
menos utilizadas e vice
versa.

Racionando 2
Mas a secretaria que
comanda, se o

orçamento, não for
aumentado, terá ano

difícil em 2007. Dos R$
14 milhões previstos no

projeto enviado pelo
Executivo à Câmara de
Vereadores, R$ 4 .

milhões já estão
reservados para
despesas com varrição
de ruas e coleta de lixo .

Atribuições
Animais mortos passam
a ser recolhidos pela
Engepasa, a mesma,
empresa que faz a coleta.
e transporte do lixo
domiciliar. Captura de
cobras e outros animais

peçonhentos ficam com a

Defesa Civil, que tem
pessoal especializado
lotado na Fundação do
Meio Ambiente. Alivia o

trabalho dos bombeiros
voluntários .

Destaque
O Grupo Breithaupt será
homenageado pela
Câmara de Vereadores
na próxima quinta-feira,
14, em sessão marcada.
para as 19 horas. Para
marcar os 80 anos de

fundação da Comércio e

Indústrias Breithaupt. O
Legislativo atende

requerimento do
vereador Dieter Janssen

(PP).

Vade Retro
E agora?

O que teria sido pior
para o PT de Jaraguá: ter
vencido a eleição de 2004
tendo como' aliado o

PMDB (como procederia
na eleição estadual
recénte i) ou vencer em

dobradinha com Bertoldi
como chegou a ser

cogitado? De boa livrou-se
o partido. Fica, como saldo
positivo, o aprendizado.

o que vai valer na

'eleição da nova Mesa
Diretorad» Câmara de

Jaraguá do Sul: o acordo

que levou Cacá Pavanello

(foto) à presidência ou a

tríplice aliança que elegeu
LHS? No acordo feito ano

passado, com compromisso
. de rodízio, entrou o PP e

dois ex-petistas, além do
PSDB.

•

Corrigindo uem acredita

Orçamento da prefei
tura de Jaraguá do Sul para
2007 é de R$ 214 milhões
e não de R$ 226 milhões
como publicado na

coluna. Pior ainda: cresce
,

míseros R$ 8 milhões em

campa-ração com 2006,
com projeção de receita

canso-lidada de R$ 206
milhões até o final de
dezembro.

)

O Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do
Brasil aprovou em reunião

no domingo proposta para
que no projeto de reforma

política os mandatos dos
senadores sejam reduzidos
de oito para quatro anos.

Parece mais um rebate a

proposta que ro la no

. Congresso proibindo a

reeleição de .prefeitos,

"IR

,

Emendando a LOA •

CâmaraGuaramirim (foto) aprovou oOrçamento
.

para o próximo ano projetado em R$ 33,6 milhões.
•

Mas com duas emendas. Uma delas para investimento

.

de R$ 150mil em bolsas de estudo, tirando recursos

da pasta de Administração Geral e Financeira e de
Obras. A outra pede mais R$ 100mil para o setor de

Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, retirando o

montante do previsto para a área de esportes, que
,

em 2007 teria R$ 733,3 mil, enquanto que para a

agricultura, R$ 650 mil, no que os vereadores
•

discordaram e aí a razão das emendas.

, t
,

•

•

, ,

governadores e Presidente
da República. Mas que

permite a eles disputar
eleições sem prejuízo dos
mandatos. Legislar em

causa própria sempre foi e
será motivo de união de
todos os partidos e

parlamentares. Mudar isso
nem com reza braba se a

iniciativa for externa.

Esperem sentados.

•

Multa neles!
N a esquina das ruas

Reinaldo Rau e Barão do
Rio Branco, muitos

motoristas continuam

· convergindo à esquerda,
na contramão. E isso

porque, além da sinali

zação vertical, o setor de
trânsito da Prefeitura
recolocou cavalete vistoso
indicando a proibição. Vá
lá que alguém desatento
de outras cidades faça
isso, mas a maioria é de

Jaraguá.

Expectativa
DeputadoDioneiWalter

a Silva (PT) deve
presentar relatório do

rçamento do Estado para
007 nesta quarta-feira. Até,
ntem, seja na peça original,

I
sem por emendas coletivas

I
·

ou individuais, Jaraguá do
Sul e região não tinham

garantidos recursos para suas
principais necessida-des no
ano que vem.

,

I

,
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ORÇAMENTO:' 300/0 DA RECEITA DA SECRETARIA DE OBRAS SERA PARA LIMPEZA URBANA
•

II
•

� Gabinete do prefeito
terá R$ 1,8 milhão,i

i 1-1:1 pavimentação de ruas
,

3(. estruturais R$ 51 mil

•

MAURILIO DE CARVALHO
,

.

JARAGUA DO SUL
i
I 011

A proposta orçamentária de
,

Jaraguá do Sul para 2007 prevê
receita de R$ 214.663.065,19;
40/0 superior ao deste ano - R$
206.334.509,38.O orçamento
destinaR$ 13.698.523,56 para

Ar, a Secretaria de Obras. Deste

montante, R$ 4.088.142,56 -

29,84%, - estarão

comprometidos com o

Programa Limpa Jaraguá, que
i11C1LIi varriçào de rua, coleta

SJ?"d l' ,

e ixo, entre outros itens

relacionados à lim:peza urbana.
Os outros 70% dos recursos

para a secretaria - R$ 9,6
;£, milhões - serão para
investimentos na infra
estrutura do município.
O orçamento'prevê R$ 20 mil

81\.: para saneamento básico e _

I outros R$ 20 mil para
i Oi" construção de pontes e

-'0- pontilhões durante o ano todoCv�

- menos de R$ 1 1M por mês

e1U ambos os casos -, R$ 511uil
.

para pavimentação de ruas
.

estruturais e R$ 6.950,00 para
pavimentação e drenagem. O
orçamento destina R$ 90 mil

,

i

'SfO-, (..�"
I
,

,

,
,

I ;fVll?
I AJ!\!'

I

I
,

I {\
. ,
r,

sJ·

;512'

I �C,,\·I I: ,

, ,

I � , I
I

II ,

•

,

•

ARQUiVO/OCP

ou R$ 7,5 mil por mês para
,

reforma e construção de postos
de saúde, e R$ 130 mil para
reforma e 'Construção de

• •

creches. Prevê R$ R$ 1 mil

para construção de escolase R$
758 mil para reforma e

ampliação,
Os valores deixam claro que o

governo municipal ficará
totalmente dependente de
recursos dos governos estadual
e federal para conseguir
atender as necessidades de
obras de infra-estrutura 11 /1,

,

cidade. Isso sem contar que,OJ

para. exames médicos; o

orçamento destina R$

54.637,00 e parao fornecitnento
de medicamentos sao

•

destinados R$ 75 1M, além de
outros R$ 55 mil para a

realização de exames especiais,
durante todo o ano de 2007.

Enquanto isso, o Gabinete do

prefeito tem orçamento de R$
1.847.190,00 e a Secretaria
Extraordinária para Assuntos
de Gestão, que o próprio
orçamento não prevê nenhuma
ação, terá R$ 168.725,00 para
gastar ern 2007. O gabinete da
vice-prefeita foi contemplado
com R$ 322.799,00,.Já a folha
de pagamento' do
funcionalismo municipal irá
comprometer 49,71% da
receita orçamentária do

município em 2007 - R$
106.709.009,70 .

. .ORÇAM.ENTO 2007
. , '.

SECRETARIA DE OBRAS
R$13.698.523,56

•

LIMPEZA PUBLICA
R$ 4.088.142,56

•

SECRETARIA DE SAUDE
R$ 34.790.368,32

-

SECRETARIA DE EDUCAÇAO
R$ 44.513.797,38

•

PiERO RAGAZZI/OCP
•

Moradores reclamam de fossa
•

•

PiERO RAGAZZI

Moradores do Jaraguá 84
reclamam do mau cheiro que
.exala da vala de

-

.

aproxitnadamentede40metros,
ao lado da Igreja Evangélica
Quadrangular do bairro. Eles

querem que a Prefeitura
conclua a obra de tubulação
para acabar com o problema,
que existe há um ano. A dona
de-casa Eliane de Lima, 25

anos, disse que por várias vezes

pediram à administração o

término da obra, sem sucesso.

O carpinteiro Antonio Veiga,
70, lembrou que pediu
inclusive para o vereador

Terrys da Silva, que

freqüenta a igreja, para
interceder por eles. "Ele

(Terrys) me falou que pediria
ao diretor do Samae para
tubular a fossa", C011tOU,
informando que funcionários
do Samae já estiveram no

local, mas não resolveram a

situação. "Quando está calor,
o cheiro é insuportável",
relatou.

. , .

com 1n1C10 e1U março.

(Rafaela Taranto)

Veiga: "O cheiro é insuportável"

�I

�

. EXPLICAÇAO - O
Chefe de Rede de Ramais da

Samae, [urernir de Oliveira

Fernandes, informou que o

problema é estrutural. "Para
acabar com o transtorno, é

preciso construir uma

tubulação para desviar a

fossa até outro local pormeio
de canos", explicou,
acrescentando que a

autarquia já gastou toda a

cota prevista para esse ano e

só poderá prever o orçamento
da obra a partir de janeiro,

•

l�,

"
.'

,

•

O CORREIO DO PdV •

•

IZ

N a opinião do vereador
Dieter J assen (PP), o

problema da falta de
recursos para investimentos

em Jaraguá do Sul está nos.

gastos excessivos do governo
municipal. Ele defende a

imediata reforma política -

prom e tida pelo prefeito
Moacir Bertoldi (PL) para o

, .

proxtm o ano -, e um

programa de reciclagém
integrado a projetos educa
cionais de conscientização.
Dieter lembrou que o

próprio prefeito admitiu que
a administração municipal
está inchada, quando
afirmou à imprensa local

que pretende exonerar

entre 40 e 50 comissionados

para economizar. "Não
aceito que ele empurre a

JARAGUÁ DO SUL

Inscrição na Unerj
termina hoje
Termina hoje, terça-feira, o. �

prazo de inscrição do Processo
Seletivo da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do

Sul). Para participar, os

candidatos devem se

cadastrar gratuitamente pelo
endereço eletrônico

www.unerj.br, A escolha vai

ser feita pelo histórico escolar
e a divulgação do resultado
acontece no dia 14. As vagas
rlisponíveis são para 12 cursos.

assen

reforma para fevereiro. Isso .!'

vai acarretar despesas de,R$ ;;.
300 mil por mês, segundo os -:

cálculos do prefeito. Agora "j

imag ine esse valo.I »

multiplicado por dois anos"Ç "

afirmou.
Para justificar a sugestão de �

uma campanha de conscien

tização ambiental e I

programas de reciclagem, o fi

vereador lembrou que o r'

município gasta anualmente ')

R$ 980 mil com a coleta do f,

lixo, R$ 513 mil para o fi

transporte e R$ 966 mil com ;,

a destinação. "Se tivermoi
um programa sério de reei· -!

clagem, reduziremos conside.
ravelmente esses valores",
acredita, apontando no eie- -

vado número de comissio

nados na Prefeitura. (Me)

,

CORUPA

Caminhão atropela
menina de 5 anos
O caminhão, placas LYD

1830, de Massaranduba, ,r

dirigido por Saul dos Santos •
29 anos, atropelou a menirf \�
·E.C.S., 5 anos, na tarde de ri

domingo, no Bairro Pedra de :',

Amolar, em Corupá.A criança r;
,

foi socorrida pelos Bombeiros ô(

Voluntários e levada ao r,

Hospital São José, onde :'l

permaneceu internada COIn fi

ferimentos leves. Santos, que j

não temhabilitação, foi detido, ,/

O chefe do Departamen.to
Regional Sul do BNDES

(Banco NacionaI de
Desenvolvimento
Econômico e Social), Tiber
Greif; faz hoje atendi-

•

mentos individuais para
esclarecimentos aos as

sociados da Acijs (Associa
ção Empresarial de J araguá
do Sul) e da CDL (Câmara

- de Dirigentes Lojistas),
sobre as linhas de crédito
oferecidas pelo banco.

O encontro, iniciativa
das duas entidades,
acon tece das 9 às 12 horas.
Os in te r e s s ad o s podem
agendar a consulta pelo
telefone (47) 3275-7033 ou

pelo endereço eletrônico

recepcao@acijs.com.br.
Ontem, Gref atendeu os

associados da Acijs e da
CDL entre 15 e 17 horas.

�

CARTAO - O BNDES
tem uma linha de crédito

especial para financiar 1

investimentos das micros e

pequenas empresas. - o (

Cartão BNDES. Com i

crédito rotativo pré,
aprovado para a aquisição
de bens de produção, 'r
financiamento automático '

pode se,' em 12, 18,24 ou :

36 meses, em prestações r,

fixas.
Podem obter o cartão, as 2

empresas de controle

nacional, com faturamento
bruto anual de até R$ 60 I

milhões nos cartões 2

emitidos pelá Bradesco e
-r

Banco do Brasil e em até i

R$ 7 mi lhôe s de �

faturamento bruto anual, e :

com 110 mínimo 12 meses de '

constituição nos cartões da i

Caixa Econômica Federal.
Para solicitar o cartão, o t.

,

interessado deve acessar o r

endereço eletrônico:

www.cartaobndes.gov.bt

•

O Parque Aquático Recanto dos Lagos, em Guâramirim, foi \)
0' palco do 10 Encontro para Reparadores de Veículos FiaVJave·\

no sábado. O evento reuniu 70 aplicadores da microrregião, entr
latoeíros, pintores e mecânicos da Fiat e da concessionária Javel \

.' ,
t "/'
,
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ADORJS: ASSOCIAÇÃO EXISTE HÁ TRÊS MESES E ATENDE 44 DOENTES RENAIS DA REGIÃO

;t;l�Transplantados e
'() pacientes, da região
;;i reuniram-se para
"

:,,��rocar experiências
,

f) r.
-

\
• I,

Moradores do Bairro Tifa
3[},

Martins se reuniram com o
m 1:' M 'B ldiprereito oacir erto 1 e o

j�;1 secretário de Obras, Alberto
,tJJJ!

Marcatto, na tarde de sábado,
para debater as prioridades da
comunidade em 2007. Entre as

•

urgências está o asfaltamento

i"
das ruasJoão Krause, Das Flores

��. e Primavera, que somam

aproximadamente quatro
quilômetros de extensào.1 I

'

. )

,', "
Durante reunião, Marcatto

..I (,

I)
informou que o custo da

r pavimentação e drenagem
� 1 i (

, deve girar em tomo de R$ 1,3
" _ milhão. As obras serão
(J.'J_

realizadas pormeio do projetoJ

(,�,
"Nosso Asfalto", em que a

•

f,
- I

-

REUNIAO
cf, Projaraguá realiza
, !

'i \ reunião amanhã

A primeira reunião do

ProJaraguá acontece amanhã
i,1, no auditório do Sesi, a partir
=\: das 19 horas. Na plenária,

serão escolhidas as câmaras
,

, ,

(. .

'cf técnicas e I eleitos dois
r conselheiros. Também haverá"l I

:', uma apresentação do
histórico de trabalhos. O

fi,
fórum é formado por
entidades representativas

,
com sede e foro na cidade.

,

iii
,

\
,\
,
•

,

•

,

QUINTA-FEIRA, 12 de dezembro de 2006 I 5
,

procedimento, mas que o

principal problema ai�da é a

falta de doadores.
No, próximo ano, a

associação vai realizar com o

Instituto Pró-Rim, de [oinville,
uma campanha para
intensificar a doação de órgãos
no Estado. No momento, a

entidade está à procura de'
voluntários que ajudem a

atender os associados e a

organizar os eventos para o

próximo amo. Assim que a

documentação da Adorjs
estiver pronta (possivelmente
no início de 2007), será aberta

• ADORJS

Atender pacientes da região
Meta para 2007

Ampliar doação de órgãos
Presidente
Gilberto Kreis

E-mail
gilbertokreis@yahoo,com,br

Informações
9124-9000 (Gilberto Kreis)
3371-4151 (Hospital São José)

,

,

, '

•

PIERO RAGAZZI/OC�

Gilberto Kreis,e Izaura Gonçalves: exemplos de perseverança

madamente .

EM 2006 - De acordo com
,

Marcatto, nesse ano foram
\

asfaltados 17 quilômetros de
estradas no município. O
investimento foi de cerca deR$
4milhões, sendoR$ 2,8milhão
'custeados pela prefeitura, R$ 2

milhões pagos pelosmoradores
e R$ 1,5 milhão liberado pelo
Badesc. O secretário também
info�ou que 400 quilômetros
de ruas ainda não estão

pavimentados na cidade, e que
o investimento para asfaltar essa
extensão ficaria em tomo de R$
120milhões.Dos400quilômetros
faltantes, cercade300pertencem
à área rural. (DZ)

CONCURSO

Saúde estadual

promove Concurso

A Secretaria Estadual de
Saúde fará concurso para
contratar 901 analista técnico

.

em Gestão e Promoção de
Saúde para [oinville, Florianó
polis, Ibirama, Mafra e, Lages.
As inscrições irão até 31 de

janeiro noww.ses.fepese.ufsc.br.
,

Para as competências de nível
•

superior, a taxa de inscrição é

de R$ 76 e para as de nível

médio, a taxa é de R$ 55.

diferentes todos os dias. "Essa
• ••• I' • •

uucianva e muito importante,
pois juntos temos mais forças
para lutar e vencer a doença",
comentou.

Mais informações sobre a

Adorjs podem pelos telefones
9124-9000 (Gilberto Kreis),
3371-4151' (Hospital.São José)

I

ou
'

e-mail

gilbertokreis@yahoo.com.br.,

Marcatto: "Custo de R$1 ,3 milhão"

,

FINANÇAS
BNDES apresenta ..

linhas de crédito

Esteve presente na,

reunião. plenária desta'
segunda' ('11) o ! chefe do

'

DepartamentoRegional SlJI do
BNDES - Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e'
Social, Tibor Greif. Par I

'

esclarecimentos aos associad ;

das entidades empresairi ,

,

sobre as linhas de crédit
oferecidas pela instituição r

fomento. :

I�
. I

,

Prefeitura paga 67% do
, , /

investimento e o restante e

pago pelos moradores.
.

Entretanto, é necessária a

adesão de, nomínimo, 80% dos
interessados para que o Badesc

(Agência de Fomento de Santa
Catarina) libere a verba para o

programa e as ruas entrem no

orçamento domunicípio.
Segundo o secretário, a

expectativa é de que o governo
do Estado participe do projeto
em 2007 e assuma parte do

,

custo. Caso o programa
mantenha-se nos mesmos

moldes desse ano, o custo da

pavimentação deverá ser de R$
.

,

1.600 por família, aproxi-

CAMPANHA

Natal, antecipado
para 150 crianças.

,

O Natal Super Feliz·

Angeloni vai presentear 150

crianças carentes dos Bairros

Jaraguá 84 e Vila Machado,
com roupas, calçados e brin

quedos. A campanha foi

lançada em novembro e cerca

de duas mil crianças foram
\ "adotadas" pelas comunidades
do Estado. Em Jaraguá do Sul,
oNatal antecipado será hoje no
Supercenter Angeloni, às 14h.

,

0001-ADAIR KRUGER - RUA CARLOS FREDERICO RANTHUM SNR nesta;
0002-ADEMIR MALON MOVEIS - R VALDEMAR RAU S/NR nesta;

,

0003-ADEMIR MOlON MOVEIS lTDA - RUA WALDEMAR RAU lOTE 99 nesta;
,

0004-ADEMIR MOlON MOVEIS lTDA - R WALDEMAR RAU nesta;
0005-ADEMIR MOlON MOVEIS lTDA ME - RUA WALDEMAR RAU S/NR nesta;
0006-ANDREI RICIERI DA SilVA ANDRADE - RUA 606 AllDOR GEISElER 45 nesta;
0007-ANDREZA DOS SANTOS VIEIRA - JARAGUA DO SUL RUA BERNARDO DORNBUSCH
2330 APTO 1 03 nesta;
0008-ANTON10 CARLOS STRINGARI - JARAGUA DO SUL CEl PROCOPIO GOMES DE ,

OLIVEIRA 1580 nesta;
0009-ARI SOARES - RUA ADENOR HORONGOSO lOTE 67 nesta;
0010-ARISTIDES MINE - BRACO RIBEIRAO CARVALHO nesta;
0011-BAl MAQ ASSIST E COM lTDA - R HENRIQUE PIAZERA 103 nesta;
0012-CARlOS ALBERTO GRANADO DIAS - RUA ERVINO MENEGOTII 955 nesta;
0013-CARlOS AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - RUA PROFESSOR IRMAO GERAlDINO
232 AP 302 nesta;
0014-CARlOS CESAR ABREU - R 25 DE JULHO 1000 nesta;
0015-CEl10 STEINKE - RUA GUSTAVO UTPADEl 788 nesta;
0016-CENTRO DE ESTETICA UNIAO DO SE - RUA EMiliO CARLOS JORDAN 72 nesta;

,

0017-CHEllA KORNDORFER - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 903 nesta;
0018-CLAUDINOR FARIA - RUA EUGENIO BEFlTOlDI 218 nesta;
0019-COM E IND SCHADECK S A - AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4295 nests:
0020-COMERCIO MATS DE CONST SANTOS IT - RUA ERICO DUWE 2975 nesta;
0021-COND ED DIANTHUS - RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 421 nesta;
0022-COOPERATIVA PROD AGROP JARAGUA DO SUL - ESTRADA RIBEIRAO CACllDA
10500 nesta;
0023-DAGOMAR MillER - lUIZ SARTI NEREU RAMOS nesta;
0024-DANIEl CAMARGO ZENI - ROV MANOEL F DA COSTA 7862 nesta;

, 0025-DIANGILI CARMEM,DOS SANTOS - R ALFREDO BEHNKE 226 nesta;
. 0026-DllMAR ANDREI DOS SANTOS - RUA JOSE NARlOCH 1749 nesta;
0027-DORIVAl FRANCISCO DA SilVA - RUA ERWINO MENEGOTII1345 nesta;
0028-EDERSON lUIZ - R PREF WALDEMAR GRUBBA 3747 nesta; .

0029-ElAINE OLIVEIRA PAES GOMES - AV MARECHAL TEODORO DA FONSECA 927 nesta'
0030-El1AS GOMES ME - AV MAL DEODORO DA FONSECA 1085 nesta; ,

0031-ElOI CONSTRUCOES lTDA - RUA MAXWilHELM 690 nesta;
OQ32-ElOI CONSTRUCOES lTDA - RUA MAX WilHELM 690 nesta;
0033-EVAIR NESTOR GESSNER - R FELIPE SCHMIDT SNR ROTA DAS CACHOEIRAS F
0034-FABI E ANNA ART COM DO VEST lTDA - RUA LEOPOLDO MAHNKE.76 nesta;
0035-FABRICI0 DElAGUSTINA BARBOSA - RUA EXP GUMERCINDO DA SilVA 600 nesta;

.

0036-FABRICI0 RAFAEL ANGElME DE SOU - RUA lOURIVAl WENDLER 515 nesta;
00�7-FABRICIO RAFAEL ANGElME DE SOU - RUA lOURIVAl WENDLER 515 nesta
0038-GllVANE DA SilVA - R REINOlDO RAU 290 nesta; ,

0039-HERAlDO SilVA DE BITTENCOURT - RUA NEREU RAMOS 1 Dl CORUPA - SC
0040-HERAlDO SilVA DE BITIENCOURT - RUA NEREU RAMOS 101 CORUPA - SC
0041-INSTAlASUl PRESTADORA DE SERVICOS lTDA ME - RUA AV PREFEITO WALDEMAR
GRUBBA 1464 Sl 04 nesta;
0042-IVONETE AUGUSTIN· R OSVALDO GLATZ 40 BLOCO 8 AP 103 nesta;
0043-JUl10 CESAR SOARES DE· OLIVEIRA - R CABO JOAO ALVES ESQUINA C/SilVIO
PIAZERA nesta;
0044-l,E,l,BAlANCIAMENTO E GEOMETRIA - AV PREFEITO VALDEMAR GRUBBA 4995

I

•

, '

j:) ,DAIANE ZANGHELINI

.'[5
A Adorjs (Associação dos

)
Doentes Renais de Jaraguá do

( Sul) reuniu pacientes,) ,

c'
familiares e transplantados para

"'Ir
a troca de experiências, em

J

(Ir) festa de confraternização que

r) I
aconteceu domingo, na

,I,')Recreativa do Sindicato do
, "rjVestuário, na Ilha da Figueira.

., .Associados de todo o Vale do
'I .) ,

'jItapocú participaram de

"><allnoço, baile e amigo-secreto
.
,e estabeleceram metas para o .

; -

'l"futuro da entidade, que existe Objetivo
( há cerca de três meses e atende
-

44 pacientes. ,

O presidente da associação,
�? Gilberto Kreis, explica que o
",',

objetivo da Adorjs é vencer a
t, dificuldade de se conseguir
,<;.t remédios e exames pelo SUS
i';

(Sistema Único de Saúde),' e
G " atémesmo de fazer transplante

•

,£'! de rins. Ele explica que Santa

t' Catarina tem apenas dois
( 'fi" hospitais credenciados para o

•

r)J)

uma conta-corrente para a
,

arrecadação de fundospormeio
de doações.
A dona-de-casa Izaura

Gonçalves, 61 anos, está na fila
do transplante há um ano. Ela

conseguiu controlar a doença
,

commedicaçãopor 26 anos,mas,
.

há cinco anos foi obrigada a

iniciar a hemodiálise. Hoje,
dona Izaura toma 13 remédios

,

EDIT,A'L
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada da

Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
Lei, etc. Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste

Tabelionato para protesto de Titulos contra:

!

I

nesta;
0045-lANCHONETE CAFE SAO PAULO lTDA - RUA DR JOAO COLIN 509 nesta;
0046-lAURA JOSE FERREIRA CORREA - RUA JOAO MARCATTO 265 APTO 202 nesta;
0047-lAURA JOSE FERREIRA CORREA- RUA JOAO MARCATIO 265 APTO 202 nesta;
004B-lAURA JOSE FERREIRA CORREA, - R JOAO MARCATIO 265 APTO 202 nesta;
0649-lAZIOMAR DE FREITAS GONZAGA - R CARLA RUBIA DROSSE 167 RAU nesta;
0050-l1Z MAIA CONFCCAO E ACAB TEXTll lTDA - Willi GUNTHER, S/N§ nesta;
0051-lUCIMAR HENRIQUE CORREA - DOS IMIGRANTES 127 nesta
0052-MANOEl MAIER - RUA LEOPOLDO JOAO GRUBBA UlT CASA nesta;
0053-MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA - RUA ANTONIO PEDRI220 ILHA DA FIGUEIRA nesta;
0054-MARCONDES DE ALENCAR POLZIN ME - R JOSE MAESTRI 215 nesta;
0055-MARCONDES DE ALENCAR POLZIN ME - R JOSE MAESTRI 215 nesta;
0056-MARCOS PAULO RIBEIRO GOES - ESTRADA BANANAL DO SUL 755 GUARAMIRIM;
0057-MARIA APARECIDA NORBERTO DOS SANTOS - ESTRADA SANTA lUZIA KM 9 VilA
CRARTES nesta; \

0058-MARIANA KOPSCH - RUA OTTO HlllBRECHT CORUPA;
0059-MASTER MALHAS lTDA - RUA BERTHA WEEGE 2490 nesta;
0060-MAURI lUIS VENERA - R JAGUACU nesta;
0061-MERCADO DIOGO - R JOSE NARlOCH 213 nesta;
0062-MG SCHWEINlE COMERCIO HIDRAUllCO - RUA PAULO BENKENDORF nesta;
0063-MICHElLE KARINA BEHLING - RUA ERVINO MENEGOTII,1460 nesta;
0064-MOlbBRAS IND MAD lTDA - R ALBERTO BORCHARDT ANO BOM CORUPA;
0065-MOlDUBRAS IND MADEIREIRA lTDA - R ALBERTO BORCHARDT SN CORUPA
0066-MOlDUBRAS IND MADEIREIRA lTDA - R ALBERTO BORCHARDT SN CORUPA
0067-NESTOR CLOVIS MACHADO - R JULIO GOEDTKE lOTE 66 NEREU RAMOS nesta;
0068-0l1VEIRA GRECO CONFECCOE8 lTDA - MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 80 nesta;
0069-PIRAMIDE AUTO PElAS lTDA ME nesta;
0070-REFRI-AR AUTOMOTIVO ME RUA JOSE EMMENDORFER 1345 nesta;
0071-RENATO SillER RUA BERTHA WÉEGE 32 nesta; .

0072-ROGER10 JOSE CORREIA RUA JOAO MARCATTO 265 APTO 202 nesta;
0073-ROGER10 VERGlllO R JOSE NARlOCH 1321 SAO lUIS nesta;
0074-ROGER10 VERGlllO R JOSE NARlOCH 1321 SAO lUIS nesta;
0075-ROlAND GESSNER RUA ROBERTO SEIDEL VILA ISABEL Corupá;
0076-ROSANGElA ALVES RODRIGUES MANOEL FRANCISCO DA COSTA nesta;
0077-ROSANGElA CARLINI RUA ESTRADA POCO bANTA Corupá;
007B-SACOlAO HORTI FRUTI GRANGEIROS lTDA R JOAO PlANINSCHECK,370 GALPAO 1
nesta; .

.0079-SERGIO RIBEIRO DA SilVA JUNIOR RUA JORGE lACERDA 433 Corupá;
0080-SIRGINEI ALVES RUA CASCAVEL 1491 Corupá;
0081-SUEll APARECIDA CARVALHO RUA VAlDOMIRO lOBO GUIMARAES nesta;
0082-TFI NETWORKS INFORMATICA lTDA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 285 nesta;
00B3-TRANSPORTADORA COELHO lTDA AVENIDA J K 966 CENTRO nesta;
0084-UXI COM PCS AUTOMOTIVAS lTDA R 620 N 2B9 J PESSOA nesta;

,

0085-VAlDIR SCHULZ RUA FRANCISCO DA lUZ lOTE 06 nesta;
E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por
Intermedio do presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Rua: Arthur Muller, '

nr, 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu deb�o, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem
os referidos protestados na fbrma da Lei, etc,

Jaragua do sul, 29 de Novembro de 2006

r ERRATA
_, -,

I Devido problemas internos, estamos pUblicando hole,
,

terça-feira, 12/12/06 os Editais dé Protesto, sendo que
a data correta seria 29/11. .

I
\
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T�ANSJARAGUÁ: PRÓXIMA ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO OCORRE EM JANEIRO DE 2007
,

� Reinoldo Rau,
I

Marechal Deodoro
I .

ei transversais terão
I

ai direção invertida

,
,

. K�llY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
I
,

I
:

I �m�aneir� do próximo :no
Oi trânsito val mudar na area

c�ntral de Jaraguá do Sul. A

gjuarta etapa das alterações,
i�iciadas em agosto passado,
p ioriza a inversão de mão de
a gumas das principais ruas da

c�dade.
A partir do dia 8- de

jtneiro, quem passar pelas
. venidas Reinoldo Ra'u e

'arecl1al Deódoro . da

�onseca deve ficar atento

orque ambas sofrem
1 odificações. As duas paralelas

•

oltam a ter Q sentido inverso
orno há cerca de uma década.
I esta forma, osmotoristas que
vf�tam da Vila Nova para o

Centro vão entrar pela.
Reinoldo e retornar pela
Marechal,.e vive-versa.

Também fazem parte da

mudança as ruas Henrique
Piazera, Francisco Fischer,
Quintíno Bocaiúva e Estheria

• •

•

. A gestante Franciene

Págundes, 23 anos, precisa fazer
( ,

....

exáme de diabetes todos os dias
,

'

pâra acompanhar o tratamento .

c{ile faz contra' o avanço da

qôéença. Orientada por uma
..,:;, .

.

médica endocrinologista, ela
�.

pr'ocurou a rede municipal de
,

, .

S'�{íde para economizar o valor
d}ás fitas necessárias ao

ptocedimento, mas foi sur-
I ) \••

•

f

,

•

PIERO RAGAZZI/OCP

,

•

•

•

,

Lenzi.' Ambas seguem o

exemplo das avenidas centrais
e assumem a direção contrária
daquela existente hoje. Além
disso, há a indicação de que a
A

Angelo Schiochet será alargada
e que algumas transversaisdo

Centro, ainda não divulgadas,
..

táii1bérii teiãJ:de ser adequadas .

confonne o tráfego.
Segundo o secretário de

Urbanismo, Afonso Piazera

Neto, as alterações acontecem
.

até 20 de janeiropara aproveitar .

<,

•

preendida pela falta domaterial.
Segundo a auxiliar

administrativa, o exame foi

negado corri a alegação de que
•

os aparelhos para medir a

glicemia estão parados há
bastante tempo, porque a

administração pública muni

cipal não repassa as fitas. Caso

opte por compra-las em

farmácias, Franciene vai gastar
•

o período em que a
. _' ',;.".

movimentaçao no mumcipio e

menor por causa das férias de
final de ano. A data definitiva

passa a trabalhar 110 local assim

que a pavimentação asfáltica,
ainda não' iniciada, sej a
concluída.

SINALEIRO - Outra
decisão

.

da equipe de
Urbanismo é quanto ao

desligamento do sinal, de
•

trânsito na Avenida Getúlio

Vargas, próximo ao Terminal
A

Urbano de Onibus. O sinaleiro
deve ser retirado em breve,
depois de pouco mais de três

semanas desativado.

, .

será anunciada na última
semana de atividades na

Prefeitura em 2006, entre 18 e

22 de dezembro. ,�

VILALENZI - Em 2007 as

ruas José Emmendoerfer e João
Planincheck, no Bairro Vila

Lenzi, também devem sofrer a'
•

inversão de sentido. De acordo

!Wm o secretário, a Prefeitura
li

.

licitação por conta de um

recurso da empresa
perdedora", disse. Ele
acrescentou ainda que o

problema deve ser resolvido
em breve. "Até o final desta
semana a ordem de compra
será expedida e, na pior das
hipóteses, as fitas chegam nas

unidades de Saúde em sete

dias", prometeu. (KE)

pelo menos R$ 90 para cada
caixa de 50 unidades. Já o

aparelho completo custa no

mínimo R$ 140.
Em resposta à reportagem

de O Correio do Povo, o

secretário de Saúde, Sergio
Ferrazza, confirmou a falta do
material. "Realmente os

postos não estão recebendo
•

porque tivemos atraso na

••

(
.

Setor de Trânsito faz blitzes
•

para orientar motociclistas

JARAGUÁ DO SUL

,
I:
O Setor de Trânsito e

Tll;3.nSportes da Prefeitura
.. .) I

iniciou na manhã de ontem

uma seqüência de blitzes com
• J) ..

Q,objetivo de educar os
�.j, '

IB-,otociclistas que transitam

�� Jaraguá do Sul. A ação
c1Qntinua hoje e amanhã e
'.

.

4�ve passar por 12 pontos pré-
determinados.
( ) I

.,� A equipe inspeciona os
v to.

pneus, espelhos retrovisores,
,

��pacete e a parte elétrica db
ve ícu lo. Além disso, um

•

policial militar verifica se a

docurnentàção da moto e do
,

condutor está em dia. Por

enquanto, somente irregu
laridade neste quesito é que.
são multadas. "

Na manhã de ontem, as ,; .

equipes de Trânsito da
estiveram nas ruas Feliciano I

Bortolini, na Barra' do Rio

Cerro, e na Epitácio Pessoa,
-,

no Centro. A tarde, as blitzes
aconteceram na. Bertha

Weege, na Barra, e Procóprio
Gomes de Oliveira, no

Centro. Por questões óbvias,
não foram divulgadas os locais

.

das blitzes de hoje. (KE) \

I

PIERO RAGAZZI/OCP

,

\
i
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II PLANTA0 POLICIAL

,

!liEstupro •

. Um ,adolescente de 14 anos foi detido na noite de terça-feira por :
estuprar uma menina de 7 anos. A mãe da vítima contou a polícia
que nas proximidades da casa, quando a menina voltava da
escola às 12 horas foi abordada pelo jovem, que a levou para o

mato e forçou-lhe ter relações sexuais com ele. A mãe relatou
ainda que viu lesões na criançá quando foi dar banho nela. O
adolescente negou a ação, mas foi reconhecido pela vítima, Ele foi
levado a Delegacia e a menina encaminhada ao Pronto Socorro.

Preso
A Polícia Militar prendeu um homem na manhã de ontem por
atendo violento a pudor, A detenção aconteceu.às 8 horas na

ciclovia atrás do Posto de Saúde .da Rua Reinaldo Rau .

Perturbação
O homem R.l.P, 30 anos, foi levado à Delegacia de Polícia por
perturbação de sossego, Segundo denúncias, P estava

embriagado na Rua Felipe Frenzel, fundo da loja Milium, no
Centro, às 15h30 de quarta-feira, perturbando os moradores

..

Flagrante ,

O homem M,A., 35 anos, foi preso em flagrante por roubo em

residência na terça-feira. Ele estava furtando um aparelho de
som no bairro Corticeira, quando o dono da casa chegou e

pegou-o em flagrante. A polícia foi chamada e M.A. foi detido,

Tentativa
O menor J. E. G.G., 17 anos, foi detido na terça-feira por furto de

capacete. O jovem foi preso no estacionamento da empresa
Kohlbach tentando furtar um capacete de motociclista

•

Morte

•

,
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Everton Passarela de Farias, 29 anos, morreu em colisão contra
dois outros veículos na BR 101, em Capivari de Baixo. O acidente :,

aconteceu na terça-feira de madrugada. Everton dirigia o Fiat
Pálio de Tubarão que bateu contra os caminhões, Scânia de Feliz/ '

RS e Mercedez Benz de São ludjero/SC. Os caminhoneiros não
se machucaram.

;

Acidente
.

Duas pessoas morreram e cinco ficaram tendas na batida entre, ,-
. ,I

dois carros às 15h de terça-feira na BR 101, em Sãq João 'do Sul.
"

O condutor do Palio Young de São João do Sul, Adário Pedro

Magnus, 80 anos, morreu na hora, assim como a passageiro do

veículo, Valerina Cardoso Magnus, 75 anos. O condutor e os

quatro passageiros do Fiat Tipo de Balneário Gaivota, tiveram
ferimentos leves.

Porte de droga
Policiais rodoviários federais do posto de Barra Velha '

aprenderam 2,640 quilos de crack na terça-feira de madrugada,
em Barra Velha. O entorpecente estava escondido em vários

compartimentos do VW Golf de .Itajaí/SC. O condutor do veículo,
Antônio Coelho Chaves, residente em Foz do Iguaçí/PR, tinha um

mandado de prisão em aberto por crime-de tráfico de drogas:

,.,

II INDICADORES E'CONOMICOS

)
•
•

)

\
I

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

•

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA
,

. COMERCIAL 2,136 2,138 "

PARALELO 2,270 2,360 11

TURISMO, 2,085 2,238 "
•

EURO
COMPRA VENDA

2,831 . 2,833
PESO (Argentina)

I 3,056 3,058

• BalSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS ,OSCILAÇÃO

11 BOVESPA - 43.297 0,740/,
DOW JONES (N. York) 12.194

'

0180/,
11 MERVAL (B Aires) 1972 0,14%
" NIKKEI (Tokio)

•

16.951 -1,390/,

0,629

• CUB dezembro

R$ 887,73

• FALECIMENTOS

•

Faleceu às 08:30h do dia 11/12, o senhor Silvério Marcelino, com idade de
49 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento
no .Cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 18:00h do dia 10/12, a senhora Elvira Wischeral Haffemann,
com idade 90 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o

sepultamento no Cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 02:00 do dia 10/12, o senhor Gilvani Zanella, com idade de 37
anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no Cemitério

Municipal de Guaramirim.
Faleceu às 03:30 do dia 09/12, o senhor Cezario Luiz Fernades, com idade
de 44 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento ,i I
no Cemitério Municipal da Vila Lenzi. '
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SALTOS: COMPETiÇÃO REUNIU 140 COMPETIDORES NA HíPICA JARAGUÁ NO FIM-DE-SEMANA

".,..;1

,

AÂDIO

JARAGUÁ'

. ,
PIERO RAGAZZI IOCP

•

•

•

•

•

- •

•

Hípica Jaraguá recebeu, no fim-de-semana, os melblores atletas do hipismo de Santa Catarina
,

•

...Jaraguá do Sul foi
sede da última etapa
da competição
catarinense

•

JARAGUA DO SUL

No último fim-de

semana, a Hípica J araguá
foi sede da última e decisiva

etapa do Campeonato
Catarinense de Hipismo -•

Taça Cidade de Jaraguá do
Sul. Foram .140

competidores em se t e

categorias, e o bom

público presente mostrou

que a modalidade vem

•

•

crescendo a cada dia mais .

Segundo Roberto Girão,
responsável pela Escola de

Equitação do clube, hoje o

esporte não é mais tão

elitizado, já que os

equipamentos estão mais

baratos e pode-se usar a

estrutura da hípica para a

prática esportiva.
Na categoria principal A

(lm30), o título ficou com

Mariana Cassetari, de

Florianópolis, montando o

cavalo Orégano. O segundo
lugar ficou com Clener

Lagaretta, montando Guga.
N a principal B (1m20), o

,campeão foi Bruno

Trauzinski, de Blumenau, Rocha com Sun Jet;
com o cavalo Amigão. O preliminar F (1 rn )
jaraguaense Roberto Girão Giovana Silva e Souza co.
(com Gothard Girl) ficou Sting.
em segundo lugar. Master (1m) - Carlos

Confira os resultados Augusto Pinto
I

com

das outras categorias, com Feiticeira; mini-mirim (lm)
os campeões e respectivos Augusto Vieira comWindy;
animais: Escola (60 CN 4/5 (1m) - Luis Fischer
centímetros) - Stefany com Pia Lorena;

.
Hernandez com Patrick; intermediária A (lm10) -
escola (SOcm) - Yan Nguyen Clener Lagarreta comOrtez;
com Golden Horse Califa; intermediária F (lm10) _

aberta (90cm) - Luís Carlos Gabriela Albuquerque com

da: Rocha com Romário; Exclusivo; infantil- Gabriela
aspirantes (90cm) Cherubini com Princess e

Carolina Prudente da Silva
.

CN 5/6 (lm10) - Artisio
com SC Satisfeito; Prandini com Pharlap
preliminar A (1m) - Jean da JMen.

Futsal jaraguaense conquista dois títulos catarinenses
JARAGUÁ DO SUL

As categorias de base do
futsal jaraguaense fizeram
um ótimo ano em 2006. No
fim-de-semana, o masculino
sub-20 e o feminino sub-I?
ccnquistaram os títulos
estaduais das respectivas
categorias. Em casa, as

meninas da Rauluak/Wifer/ ,

O Boticário/Malhas Mohr/
FME ficaram com a Taça
Raumak ao vencer os três

jogos do quadrangular final
- 8x3 em Brusque, 6xO em

Chapecó em 7x1 em

Críciúma. As comandadas

do técnico Maurício Berti
ficaram com 13 pontos,
contra 12 da equipe do Sul
do Estado.

Já a Malwee/FME sub-20
dependia apenas de duas .

vitórias para ficar com o

título e elas foram
conquisradas diante de
Criciúma (5x2) e Timb6
(6x2), s6 perdendo para
[oinvílle por 4x2. Com isso,
os jaraguaenses terminaram
a competição com 15
pontos , contra 12 de
[oínville, seis de Criciúma
e três de Timbó.

,

Meninas do tutsal sub-t? ficaram com o trtulo do catarlnense ,

I

'I r

TÓQUIO
O Internacional realizou,

namanhã desta segunda-feira
(horário de Brasília), um

treino fechado à imprensa
visando o jogo de estréia no

Mundial de Clubes, diante do
i AI Alhly, do Egito, amanhã.
,

,
A movimentação aconteceu

no Complexo Esportivo
Nishigaoka, em Tóquio. De
acordo com informações
passadas pelo próprio clube
gaúcho, durante o treino o

,

i

• LINHA

M�is um processo ." ...

Desta vez do Vitória contra o Atlético Estrada Nova. O tapetão na t
. .�

Primeira Divisão do Amador anda agitando a competição. O time _::,
do Bairro Rio da Luz alega que o rubro-negro vinha atuando
com um Jogador Irregular. Segundo o processo, o atleta Joselério
do Santos não estava com a documsntação regularizada. Ele se (

transferiu do Botafogo para o Atlético, mas na Inscrlçao falta� o
.

'

documento de transferência e a cópia do RG. A procuradoria
-

recebeu o processo e deverá Julgar clube do Bairro Estrada Nova
ainda esta semana,

Amistoso
o Juventus realizou um

amistoso contra um

combinado da cidade de

Itapoá, onde faz a pré
temporada; e venceu por
5xO, Os gals do tricolor
foram marcados por Jean
Michel (2), pelo lateral
Renato Peixe (2) e pelo
polivalente Pereira, que
atuou como atacante. O

Moleque Travesso volta
amanhã à noite de Itapoá.

Em primeiro
,O jaraguaense Luciano
"Boca" de Oliveira (Elite
Móveis/105 FM/Tim/Águia
Negra Transportes/Chopp

, Clube) terminou o ano com

chave de ouro. Na última

etapa do Catarinense de

Motovelocldade, em Barra

Velha, ele terminou em

primeiro lugar na Força Livre
Nacional. Ele deve mudar de
categoria em 2007.

, �

• 1-,• •

, �

, I)

·
-
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Transferência
o zagueiro jaraguaense
Charles, que já defendeu a

base e o time principal do
Juventus, acertou contrato
com o Brasil de Pelotas, Ele

viaja hoje de manhã para
acertar os últimos detalhes
com o clube gaúcho e, na

quinta-feira, inicia a pré
temporada. Charles tem

passagens pelo Londrina,
Marcílio Dias e São
Gabriel.

Copa Cej
,

Mais de mil crianças
disputaram, no fim-de

semana, a Copa Cej 99
anos de futsal. Os
campeões foram - Cej
(sub-8), Giardini Lenzi

(sub-10), Albano Kanzler

(sub-12), Guilherme
Hanemann (sub-14) e

Cristina Marcatto (sub-14
feminino). As finais
aconteceram domingo, no

Colégio Evangélico
Jaraguá. .�,

, I\, J.

,

· li' l

,;- )

, ' " \ , • ,10-" t',
"

u a amen a sal a
• I'll

o ca I ao'

, .,
. ." I\ '.-
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CAMBORIU
i ,

N a competição, Gug'à-'
tem um recorde de 34 vitórias
e 16 derrotas, tendo
representado o País em 21
confrontos. "O capitão, ,p.-:J

.
' .

treinador, quer as coisas,
funcionando e que elâ,�-:
aconteçam de acordo corn."

I , I-�

o planej ado. Se isso não
'I..�J ,_,

estava acontecendo já�i�j
motivo suficiente para ele

" I"'J
sair. E uma pena, porque �l�

, 11\....1

estava realmente a fim da
; 'c;

fazer um trabalho legal �,
. "

agora vai ficar a dúvida do'

(1)

Ex-número um domundo,
o tenista Gustavo Kuerten
lamentou 'a decisão de
Fernando Meligeni de deixar
o comando da equipebrasileira
na Copa Davis. "O Fininho
estava fazendo um excelente
trabalho como capitão.

,

Ganhamos vários confrontos
com ele e gostaria muito que
ele tivesse continuado, mas ele
demonstroumotivos suficientes

para sair. Não tinha mais

condições de trabalhar", disse
Guga.

acontecer" ,

•

que val

completou.
•
. �,
• •

•

,

•

n ernacrona az

ec a o

•

•

reino
técnico Abel Braga deu

atenção às jogadas de bola
parada, .' n

Assim como já havia;
acontecido na atividade dê'
ontem, Abel também ensaiou1

. '.(

amarcação pressão no campO'I
rival para dificultar a saída d�
bola. O Inter conheceu o rival
de estréia apenas n'c;
domingo, quando o AI Ahly
derrotou o Auckland por 2xO:
e garantiu
semífínal.

, ,

presença na
, I

í
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NO GARIBALDI: EX-JOGADOR DO FLAMENGO PARTICIPA DE JOGO COMEMORATIVO

• •

•

•

,

PIERO RAGAZZI OE FREITAS/OCP

•
,

.' ;,
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.
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"
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•
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Andrade aproveitou para disputar uma partida amistosa contra o Flamengo do Bairro Garibaldi e falou sobre a situação' atual do time carioca
,

' ,

...0 ídolo carioca
trabalha agora no

. '

departamento de
futebol do Fia

pausa, ele aproveitou para
conversar com a nossa

•

reportagem.
OCP - Os clubes cariocas

melhoraram o desempenho no
Brasileiro deste ano. Você
acredita que existe f'uma

melhora no futebol do Rio de
(]

JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL
O ex-craque dos gramados,

Andrade, esteve no sábado eln
[araguá do Sul. Ele participou
das comemorações de três anos
da Escolinha do Flamengo. O
encontro com os alunos e pais
se deu no campo do Esporte
Clube Flamengo, no Bairro

Garibaldi, e, entre os principais,

atrativos, teve o ídolo atuando
com ,os futuros craques da
região e também contra o

rubro-negro jaraguaense. Na

Janeiro? /

Andrade - Na verdade
•

caiu um pouco e nivelou por
baixo. A tendência do futebol
brasileiro émelhorar e o carioca
também. Eu tenho certeza que
no próximo ano, o Flamengo
vai ter 'um time mais

competitivo. Mas não podemos
nos pegar na máxima de "este
ano nos livramos do

rebaixamento", porque o

Flamengo é muito grande para

\

•

pensar russo.

OCP - Como jogador do
,

melhor time do Flamengo de
todos os tempos, o que você
acha que falta para o rubro

negro brigar novamente pelo

t?ulo'brasileiro, por exemplo?Andrade - Contratar

jogador de melhor qualidade é

difícil, já que no Brasil tem
escassez deste tipo de jogador.
Além das dificuldades
financeiras que o clube

ocP - Corno é o trabalho

hoje de ajudar a garimpar e

descobrir talentos no Brasil?
,

Andrade - E um trabalho

que vem sendomuito bem feito,
principalmente peloAdílio, que
é treinador dos juniores. A
prata da casa, hoje, é a solução,
de clubes como oFlamengo que
financeiramente não andam
muitobem.
ocP - Como você avalia a

competição de pontos corridos?
Andrade - Eu acho

•

.. s.' ,�,.' C :
.' ....>m.....W_

O CORREIO DO POVO

. �

atravessa e com 15S0 nao tem

condições de contratar e brigar
de igual para igual com outros

clubes. Então temos de partir
hoje para os pratas da casa e

trazer três ou quatro jogadores
de qualidade para qualificar o
grupo.

" �

Interessante, mas nao como

clubes como o Flamengo, que
atravessam uma crise. Acho

,

que seria viável voltar a ser
, �

como antigamente, mas nao

podemos pensar só nos clubes
do Rio e sim o contrário.

•

UI

cam
, -

eas no
• •

uncross
JARAGUÁ DO SUL

, No fim-de-semana, as duas
equipes de [aragua do Sul que
disputam o 'Catarinense de
Bicicross estiveram em

Brusque. A Associaçao
[araguaense de Bikers ficou com
o título na categoria clube,
terminando a competição com
1.922 pontos, contra 1.908 de
Rio do Sul e 1.764 de Gaspar.
Já a Duas Rodas já estava

garantida com o título por

equipe (terceiro consecutivo),
/

somando 1.986 pontos com

Rio do Sul fazendo 1.914 e

Gaspar com 1.764.

cam

.Entre os campeoes gerais
por pilotos, aDuas Rodas teve

'

cinco na lista - Eduardo

Spredernann (boys 6 anos), ,

Leonardo Spredemann (boys
10 anos), Leandro Miranda

,(boys 14 anos e cruizer 13/14
anos), SebastiaoVieira (cruizer
40/44 anos) eNei Bourscheidt
(cruizer45+). AAJBficou teve

um atleta campeão no geral �
Luis Markiewcz (boys 15 anos).
O destaque ficou com o jovem
Eduardo Spredemann, que
teve 100% de aprovei-tamento
na competição, vencendo ,

l
todas as etapas.

-

eao
/

JARAGUA DO SUL
A equipe Unimed/FME de

basquete infantil masculino
deu show no final de semana.

Apoiada pela torcida, que lotou
o Ginásio do Colégio Marista
na sexta-feira e no sábado, os
meninos de Jaraguá do Sul
venceram os dois jogos contra
o Ipiranga/Blumenau, virando

, ,

o play-off final da competição e

conquistando o título
catarinense da' categoria.

Pressionada pela
necessidade da vitória - uma

derrota daria o título para a

equipe de Blumenau, a equipe
entrou emquadra na sexta-feira

mostrando muita raça,
,

determinação e empenho.
Jogando contra uma equipe
superior' em estatura, os
\
meninos de Jaraguá dç) Sul

, '

fizeram da habilidade. e da
velocidade suas armas para
vencer o Ipiranga, por 82x63,
forçando a realização de um

jogo desempate para a decisão
do campeonato.

No sábado, usando a

mesma receita do jogo anterior,
a Unimed/FME realizou
novamente uma grande partida
Avitória por 77x55 deu o título

(

.

estadual da categoria para a
. ,

equipe jaraguaense.
DIVULGAÇÃO/FME/OCP

•

Equipe jaraguaense (branco) venceu os dois jogos do play-of final

• •

anas sal na
,

na
•

. -

ecrsan
,

,

JARAGUA DO SUL
Jogando em casa, o Caxias

se deu bem na primeira partida
da final. do Campeonato
Amador da Primeira Divisão
da Liga Jaraguaense. O

alvinegro do Bairro Santa
Luzia venceu oVitória por 2x 1,
com gols de Lauri aos 25
minutos do primeiro tempo e

de Formiga aos 12 do segundo,
comMagrão descontando aos,
33 da etapa final. No próximo
sábado, às 16h, o Caxias joga
pelo empate no Bairro Rio da
Luz. Já oVitória precisa vencer

por dois gols de diferença para
ficar COIn o título.

Nos aspirantes, o Vitória
.

r

também não se deu bem na

primeira partida da decisão.
Perdeu para o Cruz de Malta/
Belmec pelo mesmo placar.
Quem marcou para o

alvinegro. foram Dirceu aos

14 do pri-meiro tempo e

Euclides aos 21 do segundo.
O gol do Vitória foi de

Fabiano, aos 29 da etapa
inicial. A segunda partida
será no próximo sábado, às

1411, no campo do Vitória.

I

,

I)� �)11 casa, Caxias venceu a primeira partida da decisão por 2x1I

, l
, .)

',)
,

,

JARAGUA DO SUL
Cinco nadadores da equipe

Ajinc/Urbano/FME voltaram
da 24" Travessia Internacional
da Lagoa da Conceição tendo
muito o que cornernorar, O
melhor resultado ficou com

Soelen Bozza, que terminou em
quarto lugar no geral, na prova
vencida por Júlia 'volkrnann de
Blumenau. No masculino, o
título ficouMarcelo Romanelli,
de Porto Alegre (RS).

Por categoria, outros quatro
jaraguaenses tiveram bons
resultados - Amanda

azem
•

ravessra
Guimarães (prata na categoria
9-13 anos), Felipe Mathias

(prata na 9-13 anos), Henrique
Fructuozo (bronze na 14-16
anos) e LuanaMartins (quinta
na 17-19 anos). A equipe
jaraguaense esteve represen
tada por 17 atletas. f)s próximos
cornpromissos da Ajinc/
Urbano/FME são o Estadual
Infanto-Juvenil, nos dias 16 e

17 de dezembro, em Florianó

polis. Já do dia 17 a 17, as cate-
.. ". ". -

gonas junior e seruor estarao em

Vitória (RS), para a disputa do
Campeonato Brasileiro.

,
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PRODUÇAO INDUSTRIAL DO
ESTADO RECUA 0,4% EM
OUTUBRO E SOFRE A QUINTA
QUEDA CONSECUTIVA ® 82

TSE JULGA HOJE AS CONTAS
, , -

DA CAMPANHA A REELEIÇAO
DO PRESIDENTE LULA e 83

. .

j
i

...",�

•

ANIVERSÁRIO: PRÉDIO COMPELTA 36 ANOS NO PRÓXIMO DIA 14
"" .

'

•

�Auditório Antonieta
de Barros é o

carro-chefe das

mudanças, que
serão inauguradas
hoje às 17 horas

na gestão do ex-presidente,
deputado Volnei Morastoni

,

(PT), e o Espaço Cultural

Jerônimo Coelho, destinado
às exposições, totalizam 1,3
mil metros quadrados de
área construída.
As demais obras, que

somam outros 1,3 mil
metros quadrados de área

.
'

reformada, começaram na

gestão do atual presidente,
deputado Julio Garcia

(PFL), trazendo .moder
nidade e comodidade" ao

prédio, que no próximo dia
14 completa 36 anos.

A construção do auditório
está prevista no Plano
Diretor da Assembléia,

aprovado em" 2003 e que
estabelece as normas para a

ampliação do espaço físico
do Legislativo. De acordo
com o documento, devem
ser construídos ainda os

anexos Norte e Sul e

reestruturado o anexo

Deputado Epitácio Bitten-A Assembléia Legislativa
inaugura hoje, às 17 horas, a
reforma e a ampliação das
suas' instalações, realizadas
em etapas a partir de
outubro de 2004. O carro

chefe

court, com

andares, os

destinados

• •

mais cmco

dois últimos
a e s t acio-

namento.

O prédio da Assembléia já
foi reformado em 1988, em
1995 e em 1997. Hoje, as

instalações do Palácio,
incluindo o anexo Epitácio
Bittencourt, somam 17,5
milm-. (Site Alesc) ,

auditório,

e o

Antonieta de Barros, com

cap acid ade p a r a 4.66

�.
pessoas e espaço adequado
par\! 21 cadeirantes. O
auditório, que foi iniciado

"

iiil
;

<I

•

,

de 08 a 23 de Dezembro de 2006

,

•

SHOW·ROOM Rodovia se 413 Km 15 • Massaranduba • se

arquitetura & deSlif\II I I I I I AI

CREA.sc 015231·5

APARTIR DE

R$ 35.000,00*
* =Sém O valor do terreno.

Projetos
Execução
Construção

Administração de Obras
Financiamento junto à CEF
Casas Pré-Fabricadas

"" '. "'",,'"

F.one/F.ax. :
eel.:

....ARÁGuA·DO SUL e

•

,

.\ .

,
,
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INDUSTRIA

,

,

... Indice que reúne os

últimos 12 meses

também aponta
redução, de 0,2%

•

,

Em outubro, a produção
industrial de Santa Catarina'

ajustada sazonalmente recuou
0,4% frente a setembro, de
acordo compesquisa divulgada
ontem pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

,

Estatística). Foi a quinta
queda consecutiva no

Estado.
De junho a outubro, a perda
acumulada foi de 1,9%. Com
isso, o índice demédia móvel
'trimestral, que também

aponta queda de 0,40/0 na

passagem dos trimestres

encerrados em setembro e

outubro, manteve a trajetória
de redução no ritmo

produtivo iniciada em agosto,
,

acumulando perda de 1,2%.
,

No confronto com outubro de

2005, o setor industrial
catarinense cresceu 1,6%,
mantendo a seqüência de

nos últimos meses.
.

Entretanto, o indicador
acumulado nos últimos 12
meses prosseguiu, com taxa

negativa (-0,2%), emboracom
redução no ritmo de queda em

, \

relação aos meses anteriores.

Na comparação com outubro
do ano passado, a expansão de
1,6% foi reflexo sobretudo do

desempenho favorável de cinco
dos 11 ramos investigados. A

PRODUÇÃO ACUMULADA *

CRESCERAM
Máquinas e equipamentos:
13,3%
Veículos automotores: 27,9%
Borracha e plástico: 11,6% "

,

DIMINUIRAM
Alimentos: - 9,1 %
Madeira: - 18 5%
*

,

•

•

O CORREIO DO POVO
cade rnob@ocorreiodopovo.com.br

,

• \

quatro meses com resultados
positivos nesse tipo de

comparação. Com isso, o

indicador acumulado no ano,

mesmo com taxa próxima da
estabilidade (0,4%), fica
acima dos índices assinalados

I

fabricação de máquinas e

equipamentos (11,8%),
influenciada pela maior

produção de compressores e

refrigeradores, permaneceu
exercendo o principal impacto
positivo sobre amédia geral da
indústria.
Outras contribuições positivas
relevantes vieram de

máquinas, aparelhos e

materiais elétricos (23,9%) e '

de veículos automotores

(12,8%), onde se destacaram
os ítens motores elétricos e

transformadores, no primeiro
,

ramo, e carrocertas para
caminhões e ônibus no

segundo. Entre as atividades

que mostraram queda,
vestuário (-12,5%) foi a que.
mais pressionou a taxa global,
seguida pormadeira (-11,6%),
alimentos (-1,2%) emetalurgia
básica (-9,30/0). Nesses

segmentos, sobressaem os

recuos observados em

camisetas de algodão; folhas
para compensados; carnes de
suínos congeladas; e peças de
ferro fundido, respectivamente.

,

ENSINO MEDia NO MARISTA

<'

Quando os pais procuram a escola para matricular
seu filho para o Ensino Médio pensam
principalmente na formação para o vestibular e

preocupam-se com a escolha profissional ..
Precisamos salientar que durante esta fase da vida
escolar e pessoal do jovem, várias são as

,

,

I perguntas que circundam o mesmo. E necessário
auxiliar o jovem na elaboração do seu Projeto de
Vida, mais do que simplesmente o vestibular. .

,

E com essa proposta que' o Colégio Marista São
Luís prepara seus alunos. Com o auxilio de equipe
especializada e capacitada encaminhamos os

jovens para a superação dos desafios da vida.
Os alunos dispõem de carga horária acrescida,
com seis aulas diárias. Plantões tira-dúvidas no

período vespertino e laboratórios equipados para a

dinamização das atividades pedagógicas.
Desde a 1 a série do Ensino Médio até o Terceirão, o
aluno é preparado para a escolha profissional
através de várias etapas de atividades e exercícios

que possibilitarão ao aluno conhecer os diversos

campos profissionais e principalrnente conhecer
se para estabelecer seus objetivos.
O sistema avaliativo tem como estratégias a

realização de simulados em vista do vestibular, �
possibilitando ao aluno o exercício e a familiarização I

••

com os diversos tipos de vestibulares existentes.

Responder as indagações mais freqüentes dos

jovens e estabelecer relações entre a teoria e a
.

.

vivência é o grande desafio desta etapa da vida
escolar.

•

Durante os três anos do Ensino Médio, no Colégio
Marista, é oportunizado ao aluno conhecer e

conviver com as experiências de pesquisa,
comunicação e reflexão e principalmente
estabelecer o compromisso de transformação
social da realidade em que vive.

.'

i
•

RAGEDIA

cair em buraco
O garoto Igor Rodrigues,

7 anos, morreu ontem ao cair

em uma fossa aberta há mais
de um mês na cidade de

•

Lages. Ele jogava futebol na
rua com a bola que havia

ganhado da mãe, de presente
de Natal. A fossa foi aberta
há um mês por funcionários
da Secretaria Municipal de,
,

Aguas e Saneamento para

construção de um banheiro.
A água da chuva acabou
enchendo o buraco

•

CONCORDIA

Prédio do Fórum
será inaugurado

•
•

O presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador Pedro
Manoel Abreu, inaugura na

próxima quinta-feira, às 18

horas, o novo prédio do Fórum
da Comarca de Concórdia. A
obra representa um

investimento de ,6,2 milhões,
verba do Fundo de

Reaparelhamento dajustíça.O
prédio, com área de 5,3 milm2,
tem duas celas para réus presos

, aguardarem sessão de júri e

11audiências na vara criminal

I \l •
,

, .

Decisão do
PT estadual

A decisão do Encontro Estadual do PT, de manter a "oposição
forte e propositiva" a Luiz Henrique, será questionada por setores
petistas que não apoiaram a aliança com Esperidião Amin no

segunda turno das eleições. O único vereador petista da Capital,

PMTárciosdce SVoulza: Me o pretfei�oddaltm.ai?r cidtadde administrada �elo .1
em ,o nei oras ani, e aJal, pre en em conversar lias

próximas semanas para articular reação interna. "Não fui a

Lages (no sábado) porque não faço parte do Diretório e já sabia
Iqual seria a missa. Nós vamos defender uma posição diferente",

assegura Márcio de Souza. Inclusive, na avaliação dele, para
garantir e melhorar o desempenho do PT em 2008. Ele observa
que, em nenhum momento, houve fórum que chancelasse a

aproximação eleitoral com o PP. Receia agora que esta aliança
seja dada como "fato consumado", o que é, na opinião dele, uma
"forma de falsificação" dos dirigentes petistas. Além do que,
passada a eleição e em referência ao PMOB e Luiz Henrique, o
vereador afirma não compreender a tese petista estadual de fazer
"oposição a um convidado de Lula para a coalizão nacional". A
única maneira de calar a contrariedade com os rumos tomados
pela sigla, admite o vereador, seria o PT expulsá-lo "por estar de
acordo com o presidente da República". j

..,

gera reaçao
interna

Vereador petista
. questiona postura
de oposição a

LHS

• •

>,
,

,

J

, I
J

( :

Queda-de-braço
Governo perdeu ontem a interlocução do empresariado a respeito de
compensações que seriam oferecidas à aprovação da MP 131 , que cria o

Fundo de Combate à Pobreza. Equipe técnica sustenta que podem ser
'

feitas reduções nas alíquotas da construção civil e da cesta básica de "

alimentos, mas espera pela retomada do diálogo para especificar itens e I

percentuais .:

Interativa
Elizeu Mattos precisa concluir projetos como a construção do novo
Colégio Vidal Ramos, conversa com prefeitos sem discriminar partidos, é

jovem e simpático. Estas foram as razões para que 80% dos participantes
de pesquisa interativa da Rádio Clube de Lages (AM) optasse pelo retorno
do segundo suplente do PMOB/PFL à SOR de Lages, em vez de ocupar
cadeira na Assembléia, como tem sido indicado pela corrposçâo do .

colegiado de LHS.
'

,;�

Colegiado
Oerly Massaud da Anunciação antecipou que não vai acumular - nem
mesmo provisoriamente - a Secretaria de Comunicação e a SC Parcerias
no segundo governo LHS. Ontem, estava em viagem a Porto Alegre. Nos ,

próximos dias, conversa com o governador reeleito. Apresentação dos
nomes do primeiro escalão está marcada para dia 15, sexta-feira .

,

•

----------,- --------

aumentá em dois

, !
ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE Luís LONGHINI/CONCÓRDIA E '

PATRíCIA GClMES/FLORIANÓPOLIS

•

Recursos
Deputado Cláudio Vignatti confirmou ontem o empenho de
R$ 2,7 milhões para oito hospitais de SC. Beneficiários'
destes recursos do Fundo Nacional da Saúde estão em

•

Blumenau, Caçador, Fraiburgo, Imbituba, Joaçaba, Urubici,
Içara e Santo Amaro da Imperatriz. Emenda da bancada
catarinense para compra de equipamentos hospitalares
soma R$ 6,8 milhões. O valor restante, confia o petista,
deve ser empenhado nos próximos dias.

\
-,:.. .

\
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Relatório mostra que a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres favorece o bem-estar das crianças
,

�Mas país piora no ' Situação Mundial da

ranking anual do Infância 2007. O documento

; Unicef, que engloba
traz dados referentes a 2005,
quando a taxa brasileira era

193 países
.

de 33 mortes de crianças de
, até cinco al10S para cada mil

BRASíliA nascidas vivas. No ano

I O Brasil passou do 88°

lugar para o 86° no ranking
mundial sobremortalidade de

anterior, esse índice era de

34; e em 1990, de 60.
De acordo com o Unicef,

o fato de o quadro de
mortalidade infantil ter
melhorado no Brasil e ainda

, ,

crianças de até cinco anos de
idade, divulgado anualmente
pelo Unicef (Fundo das

Nações Unidas para a

rr{fârrcia). A lista engloba 193
.

países e aqueles com os piores
indicadores aparecem nas

• NÚMERO DE MORTES*

Em 2005: 33

Em 2004: 34.. . -

pnmeiras posiçoes.

c Apesar' da queda no

ranking, o Brasil registrou
diminuição na taxa de
mortalidade de crianças, de
acordo com o. Rela tório

Em 1990: 60
•

r

*crianças de até cinco anos

para cada mil nascidas vivas.

assim o país ter piorado rio

rankingmundial é explicado
pelo avanço de outros países,
com mais velocidade.

Em primeiro lugar na lista
aparece Serra Leoa, país
africano em que a cada

grupo de mil crianças
nascidas vivas, 282 morreram
antes de completar cinco
anos de idade em 2005.

J á os / países com as

menores taxas que dividem a

190a posição são Andorra,
Cingapura, Islândia e San
Marino. Em 2005, eles

registraram três mortes de

crianças de até cinco anos a

cada mil nascidas vivas.

O ministro da Saúde,
/

Agenor Alvares, ainda não

recebeu o relatório e afirmou
•

que, por ISSO,

comentá-lo.

..

- ..

nao ma

•

{

e
BRASíliA Na sexta-feira passada, os

técnicos do TSE concluíram
novo parecer sobre as presta
ções de contas da campanha
de Lula e do comitê financeiro

nacional do PT. Os dois

pareceres foram entregues ao

relator dos processos, ministro
Gerardo Grossi. Antes de dar

. sua decisão, Grossi deve
,

.

.. conceder vista dos autos, pelo
prazo de 48 horas, 'para

manifestação do procurador
geral Eleitoral, Antonio Souza.
Em seguida, os processos
retornam ao ministro. A

diplomação do presidente e do

vice-presidente eleitos será dia
14, às 19110ras. (FolhaOnline) .

'r( ..

"
O TSE (Tlibunal Superior

Eleitoral) julga hoje às contas
da campanha à reeleição do

- presidente Lula. Na semana
•

passa- da, parecer técnico do

1,'pE pedia que as contas de

campanha do presidente i
I

fossem rejeitadas. Foi dado
então Lim prazo de 72 horas

I

para a equipe de coordenação
de campanha do PT explicar o
que o· TSE considerava

irregular, como as doações feitas
. /.

, por empresas conceSSlOl1anas
..

de serviços públicos. Os

advogados do PT retificaram
as contas de campanha.

,

t
,

I
I

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA .

PT pode desistir
de candidatura

.

Depois de ter afirmado que
o lançamento da candidatura
do deputado, Arlindo

Chinaglia (PT) .à presidência
da Câmara era "para valer" e
- "

- nao um nome para passear na

.pista e cumprimentar a

platéia", o .presidente interino
do PT, Marco Aurélio Garcia,
indicou ontem que a

candidatura pode ser

rediscutida se não houver
•

apoio da base ao nome do

petista.
O comentário ocorre

depois do governo perder para
a oposição a disputa pela vaga
deministro doTCU (Tribunal
de C011tas da União).

\

•

Menino de

quatro,' anos é
acusado de
assédio sexual

Administradores de uma escola nos Estados Unidos

suspenderam um menino de quatro anos por "contato

inapropriado com professora" depois que a criança abraçou a

mulher. A carta enviada pela escola do distrito de La Vega aos �
pais do estudante do jardim da infância afirma que o garoto se ,

,

envolveu em "comportamento inapropriado interpretado como

contato ou assédio sexual" ao abraçar a professora e "esfregou
seu rosto no peito da funcionária" em 10 de novembro.

DaMarcus Blackwell, o pai da criança, contou que ele j'l
registrou queixa sobre a escola, próxima a cidade de Waco, no ':
Texas. Ele diz que seu filho não endente por que foi punido. .1

"Quando eu recebi a carta, meu mundo desabou", afirmou. 11
Os responsáveis pela escola disseram que as leis de

privacidade o impedem de comentar o caso.

Após o registro da queixa do pai, uma segunda carta foi !

enviada informando que a denúncia foi modificada para "contato �

'"

físico inapropriado", sendo retiradas as referências a abuso ri
sexual e contato sexual. O livro de regra de condutas dos

c"
alunos do distrito não contém especificações referentes ao

contato entre estudantes e professores, mas regulamenta que �'
contato físico inapropriado resultará em reprimenda disciplinar. ,

I

•

•

.,

Aluno é supenso
de escola por
abraçar
professora

. Camarões escaldados

Investigando as profundezas do oceano, cientistas do mundo
inteiro encontraram criaturas misteriosas vivendo em condições
nunca antes imaginadas. Entre elas, camarões vivendo em águas
vulcânicas com uma temperatura de mais de 407°C .

Estudantes mortos

Quatro estudantes palestinos, entre 6 e 18 anos, morreram
ontem e outros cinco civis ficaram feridos ernurn tiroteio junto a

uma escola da Cidade de Gaza. Três deles eram irmãos de entre 6
e 10 anos e filhos de um alto comandante da Polícia Palestina. .

Sarcófago descoberto
O Vaticano anunciou ontem a descoberta do sarcófago de São
Paulo, achado após anos de escavações arqueoloqicas sob o

altar maior da basílica romana dedicada ao apóstolo. O

sarcófago data pelo menos do ano de 390 e estava esquecido
entre as camadas dos templos construídos um sobre o outro.

,

Cinzas de Kurt Cobain
/

A polêmica Courtney L�e disse em entrevista à
imprensa britânica que as cinzas de� Kurt Cobain estão

guardadas no cofre de um banco em Los Angeles, nos

Estados Unidos.
,

"Nenhum cemitério de Seattle vai aceitá-lo", falou Lave.
A justificativa: as cinzas atrairiam um grande público, que

,

poderia causar tumultos nos cemitérios.
\ .

A roqueira, que tenta reerguer sua carreira como atriz,
ainda critica a indústria de Hollywood e a falta de convites

para filmes. "Eu sou uma atriz na cadeia", disse Lave, que,
se coloca na "lista negra" do cinema' por ter dito em uma

entrevista ·que Nicole Kidman acumulava todos os bons
roteiros de Hollywood. A cantora chegou até a mandar uma
carta de desculpas para Kidman e outra para o diretor
Steven Spielberg, que, segundo ela, também poderia ter se

ofendido com a matéria.

Corpo de Pinochet é velado sem honras de Estado

Q corpo de Augusto
Pinochet, falecido no

domingo em Santiago do
Chile, está sendo velado na

Escola Militar sem honras de
Estado, mas com as home- �1
nagens prevista pelo regu-

.

lamento do Exército para os

ex-comandantes da ins-
,

tituição. O ex-ditador morreu

domingo, aos 91 anos, devido
a uma insuficiência cardíaca

múltipla. A missa fúnebre f
está marcada para o meio-d.1
de hoje. Mais tarde, o corp�
de Pinochet será incineradd e

as cinzas, entregues a faml! ia
,

d e I e:

,

,
-

•
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Par Franciane Fagundes

, ,

'Aniversariou no último dia 2, Alcir Rahn. Parabéns e

felicidades é o que deseja os familiares e em especial da
esposa Carla e da filha Emily

,,'

Toda a equipe Neuber-Móveis e Eletrodomésticos no

ultimo diá 02 na festa de encerramento

"

,.'

Completou idade nova no dia 08, Aildressa da Silva. Quem
deseja muitas felicidades, é os pais José e Márcia

/

,

pu bl icidade@jornalcorreiodopoÍlo,com,br
•

,

, Aniversaria no

dia 13, Ruth
Silva. Quem lhe

deseja muitas
felicidades são
seu amigos do

jornal O Correio
do povo, as
filhas e o marido

•

I

Andressa da
Silva comemorou
idade nova dia 8.

Os familiares
desejam um feliz

I

•

aniversário

-

,
'. ,

, .

,

\
1

,"

úi
"

..
•

Simone e Alexandre de Souza, comemoraram no dia 10,
aniversário de casamento. "Deus traz certas pessoas para
nossas vidas por alguma razão. Seja qual for a razão que
"ele" teve para ter nos apaixonado, estamos muito felizes

que "ele" o tenha feito."

�
•

•

O CORREIO DO POV I

•

I

•
Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem

ser enviadas até sexta-feira de manhã,
,

.

E obrigatório o envio em alta resolução,
,

/

,

Aniversariou dia 11, Cristiane Amaral Fabiano. Quem
deseja muitas felicidades é o esposo Gilmar Teles e seus

amigos de trabalho do centro de estética Ele&Ela

•

•

,

•

,

II

Completou idade nova no último dia 06,
. ,

Adilar Dalsochio. Felicidades é o que desejam a sua

esposa Edi e suas filhas Elis e Daniela
,

•

,

,

Parabéns a Dafini Amorin Lacerda, que no dia 13, forma
se em Eletrotécnica, na Escola da Weg, efitivando-se no

setor de processos de automação e por também concluir
o curso de Marketing na Fatej. Homenagem com carinho �
do pai João Lacerda

,

, ,

!
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As gr()I'ldl!JS morccs mundlois
bern Pf!I'!O, v(.)(.ê.
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•
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Ellen's
,

cosmética e perfumaria

Roberto Carlos
grava Especial de
Fim de Ano da
Globo e comemora

lançamento do

"Almanaque da
Jovem Guarda", que
conta a história do
Rei e de seus

amigos.,

•

/

•

,

•

Peças decorativas foram feitas por artesões que
utilizaram a fibra da bananeira como material e enfeitam
17 ilhas espalhadas pela cidade

Piero Ragazzi de Freitas

I

(

;I I
,

,

.,

<'
/

r

J
•

, ,

•
' o,,

"» ••
'�

•

"
/

, ,
· ",: ,
•

",,' .

,
.

• •
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• SERViÇO
proximidades da Celesc;

15 distribuídas

Calçadão
Além disso, a

,

comunidade também pode

Fundacão Cultu-
,

ral de Jarguá do

Sul promove hoje,

da antiga estação ferroviária
sob a coordenação da artesã
Maria de Fátima Faria
Correa. Tudo COlli muito

cuidado para garantir que a

beleza se espalhe pelas ruas.
"Nossa intenção neste ano é

resgatar o verdadeiro
do Natal"

figuras

Assernbléia de Deus.
C011feccioiladas por 30

artesãos, que utilizaram
corno Illaterial a fibra da

balialleira, dezenas
figuras aligelicais
expOStas em 17
espalhadas pela
uma delas no pátio
Centro AdlnillistrativO'
Mllilicipal na Barra do Rio
M

'
.

ollla; uma lias

salienta a coordenadora da

decoração, Alcioni Canutto.
Também hoje, acontece

o Concerto de Natal, COIn a

Orquestra Filarmônica da

Igreja Evangélica Assem
bléia de Deus, apresentação
do Coral Pe q u e n o s

Vencedores e encenação da

peça de teatro "Natal das
Estrelas". Uni programa

para toda família.

•

outras

1011gO
Marechal.

ao

da
O QUE
Inauguração da decoração e

Concerto de Natal

do

um festejo em

ção· ao Natal.

,

comemora-

de/

As 20h na QUANDO
Hoje

•

ap r e c i a r
/ '

urn pr e s e pro
montado ern frente ao

Museu Emílio da Silva.
As " . '-

espmto cnstao

descaracterizando

A

Praça Angelo Piazera, será

inaugurada a decoração
natalina e logo após, acon
tece um grande concerto,

,

coni a Orquestra Filarmô-

nica da Igreja Evangélica

-

estao

ílhas
cidade:

do

•

HORARIO
A partir das 20h

•

decorativaspeças
levaram dois meses para

•

serem confeccionadas e

foram idealizadas 110 galpão
,

AONDE
/

que representam so a

questão comercial da festa",

,

Praça Angelo Piazera

,

•

,

I

VENHA CONHECER, NATAL GRAFIPELI
•

,

Centenas das rnelhorés sugestões paraI

presentea r criativo ne,ll te Nata I. Megastore - 3275 0137

Shopping - 3275 6400
..... "" .. f..

,

.

, ........ , .. o.. .. .. . .... "., .. " " ,.". ",. " , ,
. .. ... ... .,....... . .....

\
•

•

,
,).,

•
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II PROGRAME-SE

Jaraguá do Sul

CINE SHOPPING 1

Happy Feet- O Pinguim
(15h, 17h10, 19h20, 21 h30 - Todos os

dias)
CINE SHOPPING 2
A Dália Negra
(1 9h, 21 h20 - Todos os dias)
Deu a louca na Chapeuzinho
(15h40, 17h20 - Seg!TeríQui/Sex)
(14h, 15h40, 17h20-Qua/Sab/Dom)
CINE SHOPPING 3
O Segredo Dos Animais

(17h30, 1 9h20 - Todos os dias)
Jesus - A história do nascimento

(15h30 - Todos os dias)
O Sacrifício
(21 h1 O - Todos os dias)

JOINVILE

Cine Cidade 1
�ESUS - A historia do nascimento

1(15h30 - Todos os dias)
Ela é o cara

(17h20, 1 9h20, 21 h20 - Todos os dias)
Cine Cidade 2
O maior amor do mundo
(1 9h20, 21 h30 - Todos os dias)
O Segredo dos animais
(14h, 15h45, 17h30- Todos os dias)
Cine Mueller 1
O Grande'Truque
(13h45, 16h15, 19h, 21 h30 -
Seg!Ter/Qua/Qui/Sex)
(16h15, 19h, ,21 h30 - Sab/Dom)
Por água abaixo (dublado)
(13h45 - Sab/Dom)
Cine Mueller 2Um Born Ano

(15h30, 19h45, 22h - Todos os dias)
Um Cara Quase Perfeito

(13h30, 17h45 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
Happy Feet O Pingüim (Dublado)
(14h, 16h30, 18h45, 21h10 - Todos os

dias)

BLUMENAU

Cine Neumarkt 1
Happy Feet O Piríguim (Oublado') . ,

(14h10, 16h30, 19h1 O, 21 h20 - Todos
os dias) •

Cine Neumarkt 2
.

Flyboys
(16h, 1 9h, 21 h40 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
O Segredo Dos Animais (Dublado)
(14h30, 16h15, 18h15 - Todos os dias)

• Um Cara Quase Perfeito .

(19h50, 21 h50 - Todos os dias)
Cine Neuniarkt 4
Jesus - A história do nascimento
(14h40 - Todos os dias)

: Volver

: (16h50, 19h20, 21 h45 - Todos os dia,s)
, Cine Neumarkt 5
Jogos Mortais 3

; (16h20, 21 h15 - Todos os dias)
: Os Infiltrados
,

: (13h30, 18h30 - Todos os dias)
, Cine Neumarkt 6

'

: O ano em que meus pais saíram de
,

: férias
: (15h, 19h15, 21h30-
,

Seg!Ter/Qua/Qui/Sex),
. ,

(19h15, 21 h30 - Sab/Dom)
Por água abaixo (dublado)
_(15h - Sab/Dom)

• LANÇAMENTO
-

O livro Escrachos, amor e
souvenirs (Design Editora)

-

será lançado na quinta-feira
às 19:30 na Grafipel
Megastore. A obra foi
considerada por Fernando'
José Karl como "inteira

,

,

marcada pelo êxtase do
suntuoso vendaval à sombra

1 j
,

•

do abismo em flor".

• ENCERRAMENTO

A Nona sessão e

encerramento do Círculo de

,

Leitura de Jaraguá do Sul
�, 2006 acontece amanhã, às
. 17h, na Grafipel Megastore
com o tema especial O

:':papel do leitor na sociedade
c"

'. contemporânea

,

,

,

,

, ,

•

•
TERÇA-FEIRA, 12 de dezembro de 2006 I 6B�

extra@ocorreiodopovo.com.br ,

,.

• SAIU NO O CORREIO HA 20 ANOS
-,

, ,

,

l-
-.

• O DIA DE HOJE • O CLIC DO LEITOR
,

• ANIVERSÁRIOSMande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

•

A capital' de Minas Gerais é
nanstenda para a Cidade de

. .

Minas, hoje Belo Horizonte.
•

� 1913

11/12
Renilda Funka
Eliz Fernanda Riegel
Jonly Mayckel Demarchi
Jairo José Flores '

Iva Steinert
Silvana Mara L. Reckawsky
Ieda Denise Gíovanelía Ângelo
Maiara R, Lise
Paulo R, Sporrer
Rosimere Hindlmayer
Karine Zandonatto .

Donato Schwartz
Marcelo Manfrini •

•

Bartolomeu Bompedoni
,

:

� 1897

,

,
,

. I

. ,

•

D.()is anos após de ter sido
furtada do touvre, em Paris, a.

,., a "Mona Lisa':, de Leonardo da
'�Vinci, é recuperada num hotel

. ,

'. de Flore�ça.

"

.. 12/12
Vitor Uller
Ketlim C. Dalpiã�o,.:, ó' •

"
•

Alice Krueger
.

','
"

Valdirene S. da Costa .

Berta F, Schmelzer
•

Letícia Enke Costa dos Santos
Rafael Engelmann
,

Elcio Lotito Júnior
Silvia Piazera
Vanessa Juliana Zastrow

'

Ana Cristina Rozza
Maria Gabriella Rozza
Luciano Pereira
Jean V, Pereira
Moacir Vieceli .

Osvaldo Bridaroli
Edson Correa Júnior
Marcelene S. da Silva
Rosângela S. do Amaral
Catiane Maria L. Schumann

.

Luana Giese I
, .

Rosa Maria Fernandes
/

' Tim da Silva
Delci N. Barreto
Wilson Alegre ,

,

, ,

,

! ;; � ;1,��3il:!I J:f. ';. . ,
"

, O Quênia p� torna independente. c '

..
'. ;�

I

.

� 1994
, ..

Um brincadeira de criança com a natureza exótica. do Parque da
Malwee foi a inspiração da foto enviada por Belmira de Paula

Pdr cinco votos a três, o STF
absolve 6 ex-presidente

, Fernando Collor de Melo e seu

tesoureiro na campenha ,J

César Farias. � �

f'

• UTILIDADE PUBLICA I
,

• Debate
Acontece hoje, em

.

Jaraguá do Sul, no
auditório da Amvali,
audiência pública sobre
os Direitos do Consumidor.

Inscrições gratuitas pelo
telefone (48) 3223- 1182 .

.Curso
Acontece até amanhã, o
Curso de Decoração de
Caixas Natalinas. O
investimento é de R$ 25

para córnerclantes e R$
40 para usuário.
Informações no fone
3371-8930.

� Museu.
Funciona até o próximo
dia 22, a Fábrica do

Papai Noel, no Museu

Weg. O horário de

visitação é das 9 às
21 h, um ótimo

programa para ser feito'
em família.

•

i�" 2004 �,

'.'
" �. '

. .., j .

:''- Daia.,ne·dos SantQs ,co.nquist.a' a .;

i

medalha de Ouro no solo e se '.

torna a primeira làtj'no-ame(icana
':

. E ..

a veneer uma final da Copa do ..

Mundo de ginástica artística. I

,

,

- ' ,

• PREVISAO DO TEMPO
,

Variação de nuvens no leste
. catarinense
O dia segue nublado, com intervalos de
sol em praticamente rodo Estado de Santa
Catarina. Por conta disso, as terrperaturas
não sobem muito. Em Jaraguá do Sul e

região, a semana deve ser de ternperateras
amenas durante boa parte da manhã,
podendo esquentar à tarde.

..

.'

,

� CHAPECO
MIN: 17° /MAx: 3i"

•

_,,�
.. ,

...__,
"111"" 2'2°' rteA'X' 97°,\l'�, /1!'1.l.-

• , ,

\ 0JllfIJ i 7" ! fvlAX: 26'

•

� Jaraçuá do Sul e Região

HOJE .:t�
H9JE l' 1
MIN: 17° C. ...�" ..

/

,

MAX: 26° C
Sol com muitas nuvens.

QUINTA
"
..�

QUINTA ( )
MI'N' 18° C '>:......��;�...

/
• )'''/'?'''_�

,
, . .

MAX 29° C
/Sol e muitas nuvens: Deve
chover durante à tarde.

QUARTA i�,
QUARTA (' l
MiN 18° C \...�,,��/
MÁX: 26° C
Sol com muitas nuvens.

,

� LAGES
r,q!rIJ 14°j I\!lAx 26"

>
I
I
I

SEXTA

"

Sol com muitas nuvens. Deve chover
durante à tarde .,'

� Fases da lua •

I
, ,

• I ( f

-,

I

I
CHElA

.

�) 4/12
, . "'

.%, .�#
�'*'''W'"

MINGUANTE

'\) 12/12
ill';

CRESCENTE

•f
.#

·

"

-�"* .

20/12 I 27/12
t:!i SOI3r�{d o PnrC:!l irnf:nTI)

11I.1i;i8d()

t':·. -"� ..

,,:.ll.l.l�Q11'·""
'

:J\a �:'::i
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.NOVElAS
• GLOBO -iSH

o Profeta
Marcos dá ordens a Ruth, Camilo e Paulita, que
são obrigados a obedecer. Lia.garante a Teresa
que a criança não sobreviveu. Baby fica

preocupada quando Ester diz que ela precisa ir
ao médico por causa da gravidez. Marcos vê a

mulher que estava ao lado de Henrique e a

segue. A mulher diz a Marcos que não val
deixar que Henrique se envolva firme com

ninguém. Michel vê Marcos conversando com

o esplrlto e acha que ele está falando sozinho.
Marcos garante a Michel que não está louco.
RObia sugere que Talnha consulte Marcos para
saber onde está o bilhete premiado:Marcos diz
a Talnha que encontrará o bilhete se ele lhe der

umterço do prêmio. Talnha concorda e Marcos
diz onde está o bilhete. Michelliga para Klaus,
um médico que estuda fenOmenos

paranormais, e o aconselha a procurar Marcos.
Tainha pergunta a Gisele se ela quer namorá-lo

agora que ele está rico. Gisele diz a Tainha que
quer se casar. Marcos mostra o dinheiro que
ganhou a Sônia e afirma que ela vai se

arrepender de tê-lo abandonado.

• GLOBO -19H

Pé na Jaca
Último promete reconhecer a paternidade de

,Elizabeth:
Laura e Ultimo discutem. Elizabeth se' irrita e

afirma que nenhum cos dois a conhece. Arthur
convence o juiz a soltar Guinevere. Hussein
explica para Lance que está com Josephine só
para atrair Maria. Arthur encontra Juan na

fazenda e perqunta a Vanessa o que ele está
fazendo lá. Caco se arrepende de ter passado a

noite com Regina. Último explica para Elizabeth
que reconheceu nela uma filha. Maria encontra

Josephine na pizzaria onde Lance trabalha e

não entende como ela foi parar ali. Tadeu
. garante a Dorinha que vai descobrir quem
roubou a padaria de Giácomo para que Lance

possa voltar para casa. Hussein conta para
Lance que está na casa de Maria. Lance tenta
convencer Hussein a abortar a missão, mas 'ele
explica que já está com tudo pronto. Último
anuncia para a familia que vai assumir a

paternidade de Elizabeth. Caco fica pasmo.
Vanessa vai embora com Juan, deixando um

bilhete para Arthur e outro para os filhos.
Morgana encontra algo que Hussein colocou
na casa de Maria. na casa de Maria. •

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida ,

Alice abre os braços para Francisco. que a

abraça e lhe dá um beijo. Hortênsia fica muito
emocionada e vê as semelhanças entre
Francisco e Léo. Marta sorri encantada com

tudo. Francisco mostra a foto de Nanda grávida
para Hortênsia. Léo pede uma cópia. Alice

elogia a beleza de Nanda. Gabriel insiste que
tem somente uma gripe. Diogo diz que pedirá
todos os exames. Rubinho garante que eles
estão ali para ajudá-lo. Diogo diz a Lavinia para
desconversar se alguma freira perguntar
alguma coisa. Sérgio diz a Sabrina que ficou
interessado em fazer o curso de literatura.

.

Vinicius observa os dois de longe e depois se

aproxima. Sérgio sai quando os dois começam
a discutir. Vinicius pergunta se Sabrina está
interessada em Sérgio e deixa clare que não

quer ser traido .

• SBT -18h30

Rebelde
Até o fechamento desta edição não havia
sido editado o resumo desta novela.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Francisca atende telefonema de Laura e

descobre que Tavinho agora é o dono de
metade da fazenda. Nestor acha outro

diamante, bem maior do que o primeiro. Iru
pinta Márcia como uma Guaporá. Hilton avisa
Ramalho que Laura saiu com Mesquita.
Lucimara avisa Túlio que ele precisa sair do

.

bairro, pois Turcão, seu namorado, quer matá
lo. Juba e Cecilia saem de lancha. Roberto, Lili
e Silvia se aprontam para ir ao Pantanal. Pedro
avisa Ruth que está tudo pronto para eles
seguirem com o garimpo no Pantanal. Tinia

,

chora por causa de Juba e pede para Teleco
ajudá-Ia. D carro de Mesquita pára no farol.
Sombra aparece com uma arma e manda
Mesquita sair do carro. Mesquita sai e Sombra
parte com Laura.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Jéferson rende Isabel e ordena que ela o

acompanhe até seu apartamento. Sérgio aceita
a proposta de Bóris, mas exige que o

pagamento seja feito imediatamente, pois
preelsa do dinheiro com urgência. Bóris

pergunta para Sérgio se ele mostrou a proposta
da venda das ações para Isis e alega que ela
poderia contestar a venda na justiça, pois tem a

preferência. Sérgio diz que não mostrou a

proposta para Isis por ser um valor irrisório.
Bóris diz para Sérgio que mesmo que a quantia
das ações do hotel não sela grande, ele quer o
consentimento de Isis para não colocar em

dúvida a transação. Carmo afirma para
Nogueira que não tem novidades sobre o

tiroteio no Torto por falta de testemunhas.
Nogueira diz que vai encerrar o Inquérito uma

vez que o principal suspeito é o inspetor Alencar.
Mascarados, Jéferson, Pé de Pato e Zaqueu
entram no apartamento de Isabel e começam o

roubo. Pé de Pato aproveita para acariciar
Isabel.

,
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��O REI
Roberto Carlos está mais
em pauta do que nunca -

por conta do Especial de
Fim de Ano da Globo -,

que tal conhecer melhor a
história do cantor e de
seus conterrâneos da
música? Acaba de ser

relançado o "Almanaque
da Jovem Guarda", que
conta a história do Rei e de
seus amigos Erasmo
Carlos, Wanderléa,
Wanderley Cardoso,
Ronnie Von e Martinha,
entre outros.A publicação
tem linguagem pop, como
manda a époéa, e é muito
bem ilustrada.

extra@ocorreiodopovo.com.br
•

\
•

,

»Líndooo
Dono de um restaurante na

orla carioca e apaixonado
porfufvôlêl; Cássio, "

per,sonagem de Marcella
Antony, promete exercitar
seu lado de. Don Juan, em,

:Pararso Tropical, da Globo,
,Ele brinca que a lista de
beldades, com as quais se

,

.

envolverá na novela de
Gilberto Braga e Ricardo
Linhares, é bastante
extensa, "Tem a Alessandra

Negrini, a Fernanda
Machado e a Glória Pires",
conta o ator, que começa a

grayar a novela somente
emfevereiro.

��Polêmica
Naomi Campbell continua
bombando entre as

celebridades que fazem
sucesso na Europa. Além
dás confusões freqüentes
com os empregados, a
top esírelou êm Madri q

.

comercial do perfume
. que leva seu nóma

produzido pela Procter &
Gamble. A super
produção teve ares de

. cinema. Acompanhando
tudo, o diretor de arte

.
Giovanni Bianco. Dessa

.,.;' ,

vez, a modelo não deu
fiasco e setcompgr!ou
como uma'verdadeira
dama.

��Casório
Jolie e Brad Pitt vão casar. A dupla planeja - em cima da
hora - subir ao altar ainda neste Natal. O cenário para a

cerimônia
deve ser um

vilarejo da
África do Sul.

! A música, a
, comida e a"

decoração
! serão todas

tfplcas, Entre
os

quejá
confirmaram

presença,
Madonna e

Guy Ritchie,
George
Clooney,

,

��A Rainha
Na tarde do último
sábado aconteceu a

coletiva, seguida -de pré
estréia do filme "Xuxa
Gêmeas", no Shopping
Jardim Sul, em São

. Paulo. Murilo Rosa, que
interpreta o mágico Ivan,
enalteceu a possibilidade
de conviver no meio
circense e declarou que
considera Xuxa uma

personalidade incrfvel e
que acredita que a

química entre os dois
'

· ,

tenha dado certo no . :
, ,

filme, que é o 150. longa- �;
metragem da carreira da
apresentadora.
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• DIVIRTA ..SE
,

Mande sua piada para o Extra: I
extra@ocorreiodopovo.com.br i
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/
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Maio, em
; francês
i

i '1

•
" I

Despedida : i
O marido estava em seu leito de morte e chamou a esposa. Com voz rouca e já : !

..

bem fraca, diz à mulher: : I
- Meu bem, chegue mais perto. Eu quero lhe fazer uma confissão! '. I
- Não, não - respondeu a mulher. - Sossegue e fique quietinho aí, porque você; :

,

. , !

não pode fazer esforço. •
.

- Mas mulher - insistiu o. marido. - Eu preciso morrer em paz! Eu quero � I

confessar uma coisa que está me atormentando! : !
1

�stá bem, está bem! Pode falar! : i
- E o seguinte. Eu transei com a sua irmã, com a sua mãe e com a sua melhor: i

•

• J
!

amiga! .' .

: i
- Eu sei, eu sei - disse a mulher. - Foi por isso que eu te envenenei, seu filho da: i
p ... , ,

�, I

Fenômeno
I
,

£1
,
-,

,

•

O cara conversa com um amigo:
- Cara, você não acredita ... Meu filho de 10 anos engrav,id€lu,-a e.mpregada!

I ,"'r,,,', ". ,('4f{ r i j-.'

- Caramba! Então o garoto e um fenomeno!
'.

,

- E sim ... Pegou uma agulha e furou todas as minhas camisinhas!

·
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Aries 20/3 a 20/4
Viver intensamente é com você mesmo. E, não
raro, perigosamente também. Então, se receber

algum convite para uma parada diferente, não
há por que não aceitar. Essa sua mania de

exigir muito de si e/ou dos outros já causou

confusão demais, ariano ... Encucações, não
mais. Vá encontrar quem você gosta. Relax,
baby, relax!

Touro 2'1/4 a 20/5
Não dá mais pra adiar: chegou o dia de _
levantar a poeira e sacudi-Ia do chão. Se está
Insatisfeito no trabalho, procure novos .

caminhos, novos projetos; se está chateado .

com algum amigo, trate de resolver. O que não

pode é alguém tão gente fina como você ficar
aí, tristinho, controlando as emoções pra
ninguém perceber. Cadê o seu bom humor?

.

Traga já ele de volta!
,

.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Pare. Olhe. E, antes de andar, pense. Tudo
indica que correr numa hora dessas é a menos

inteligente das opções. Frente à zoeira que
toma conta das ruas, prefira ficar quieta na sua

casa (no sentido literal ou figurado) e organizar
o que efetivamente consegue controlar. Que
acha de antecipar ora já aquele famoso balanço
de final de ano?

. Câncer 21/6 a 21/7
Fique esperto, caranguejo. As correntes
marítimas estão mudando e pode ficar difícil
manter a cabeça no lugar. Você é um tanto
sentimental e tende a olhar as coisas de forma
idealizada, sabe como é. Este é muito mais um

dia para atividades práticas, tratar de negócios e

assemelhados do que para resolver
relacionamentos. Altere o rumo.

.
Leão 22/7 a 22/8

Um bebê parte do pressuposto de que tudo é
seu. Já os mais crescidinhos sabem de todas as

.

delícias de compartilhar. Nada como mostrar
aos outros o que você sente, dlvldlnqo as

.
•

emoções com quem lhe quer bem. E o caminho
mais curto para multiplicar as alegrias. Sem falar
nas outras coisas que dá para repartír.. Hãã,
uma sobremesa, quem sabe?

Virgem 23/8 a 22/9
Inspiração ... Fasclnação.; Hora de entrar em
contato com os seus sentimentos e buscar a
harmonia que você tanto precisa. É bem verdade
que o mundoà sua volta não anda muito
tranqüilo, muito pelo contrário. Mas você tem
toda condição de ficar de tora dessa ciranda.
Evite excessos, sejam eles financeiros,
alimentares ou emocionais.

,

.'

Capricórnio 22/2, a 21/1 :;.:
Um ciclo vai terminando aos poucos e você oj

.

com aquela sensação de que as construções
estão abaladas, o seu íntimo chacoalhado e

que tudo que é sólido se desmancha no ar?
,

Não é bem assim. Pare e repare, olhe com mais
atenção: o fortalecimento das estruturas pode
estar dependendo apenas de um gesto ou de
uma palavra sua. '

Libra 23/9 a 22/10
Podem até rolar umas fofoquinhas e

estressinhos, mas juntar a turma costuma
render bem mais abraços e risadas do que
inimizades e ranger de dentes. Como o pessoal
costuma ser meio acomodado, dê você o

,

exemplo de iniciativa: convoque os mais

chegados e promova aquele chope eternamente
adiado porque ninguém nunca tem tempo.

Peixes 19/2 a 19/3 .

.'

Você gosta de Ir fundo nas questões pessoais �
sabe que este é um terreno um tanto movediço:
Se, não ficar atento, algo pode dificultar sua

'

caminhada. Como num grande deserto, se
você estiver cansado e com sede, o que parece
óbvio pode ser uma simples miragem. Enfrente:
as situações com coragem, mantendo a mente:

•

centrada em seus objetivos. ..:

Aquário 21/1 a 18/2
•

E claro que você tem toneladas de projetos
Escorpião 23/10 a 21/11

Bateu o Sherlock Holmes ou você está mais pra
James Bond? Não importa o personagem, o
fato é que seus neurônios definitivamente não
estão em férias. Trabalhando a mil, eles
chegam às mais brilhantes conclusões. Que
dizer, então, daquelas bem elementares?! Nada
como uma inteligência iluminada para
solucionar os mistérios mais incríveis.

. . , .

,para o proximo ana, a proxima semana, a
,

próxima hora. E sua borbulhante cabecinha está

. sempre pronta para elaborar mais um, outro e :
mais outro. Vá mais fundo, evolua um pouco ::.:
mais nessas idéias antes de partir pra prática:: :

Uma boa teoria exige paciência e :. i
aperfeiçoamento antes de ser aplicada. :

1
.,

,

Sagitário 12/11 a 21/12
Viajando muito,' gltariano? Tudo bem, faz o

seu estilo já est,' pensando no ano que vem
I .

antes mesmo d� te terminar. Aproveite que
está inspirado f, comece a fazer suas
mudanças des,' agora. E nada de ficar
apenas tntelec; alizando, viu? Pra viajar de
verdade é pre« so fazer as malas, selecionar o
imprescindívr descartar o descartável.

,,
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Por Moa Goncalves
�

,

moagoncalves@netuno.com.br

.'
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,

RÉVEILLON DE PIJAMA
o meu amigo Leodomar Lopes,
gente do bem e sempre

disposto a um bom papo, já
está comemorando a nova vida.
Prestes a se aposentar, depois'
de mais de 35 anos

participando do crescimento
da WEG, Leoda não quer nem

saber, repaginou todo seu
•

arsenal de pescaria e caça e vai

se dedicar literalmente aos dois

esportes. Pelo menos nos

primeiros anos de

aposentadoria. Depois, quem
sabe, volta às atividades e vai

ensinar tudo o que a vida e o

grupo WEG lhe ensinaram.

,

o Promoter Chico Piermann,
comandante da Combat, já.

.

programou seu réveillon .

Chico curtirá a virada de ano

em Punta del Leste, no
Uruguai, um dos balneários
mais badalados do mundo. Na

bagagem, de lambuja, ele está
.

levando todo o seu know- how.
Será também a primeira turnê

da Combat fora do Brasil.

•

••

CI
-
CI
u..

Betina Driessen Margarido, esposa 'de Eduardo

Margarido, em vôo rasante no Kantan. Sushi Lounge

•

IDADE NOVA
Hoje quem estréia idade nova é o amigo Luis Lanznaster, um dos

relojoeiros mais antigos de Jaraguá do Sul e também do Coral da Scar.
Com extremo bom gosto a data será comemorada em grande estilo,
assim como o Luis gosta. Santa Catarina

•

. vitrine@ocorreiodopovo.com.br

MOVIMENTO
•

INTENSO Sorteios
trazem felicidade

\

,

Como horário especial de
abertura o comércio de Jaraguá
do Sul começa a mostrar sua

força. Na tarde do último

domingo parecia manhã de

sábado, após o pagamento.
Famílias aproveitando para
comprar e passear.

,

Personalidade até na hora de viajar
Quem nunca sonhou em fazer uma viagem que fosse personalizada.
Com roteiros, passeios e visitas que se encaixam no gosto individual,
fugindo, literalmente, dos lugares-comuns, Com' o surgimento da

empresa de consultoria Sobmedida Viagens Especiais, cujo
principal objetivo é oferecer atendimento e viagens personalizadas,
atendendo gostos e preferências muito peculiares de cada um, agora
é possível realizar este sonho. Segundo a sócia proprietária da

empresa, Scheila Radünz, a proposta de trabalho da empresa difere
dos serviços das agências de viagens, porque não tem como

objetivo exclusivo vender passagens. Segundo ela, o foco está em

atender as diferentes necessidades, através de consultorla e

assessoria em viagens, ressaltando que o gosto é muito individual,
porque as pessoas são diferentes. A idéia da Sobmedida é,
justamente, atender a estas diferenças. Mais informações podem ser

obtidas no site: www.sobmedidaviagens.com

Os sorteios da Promocão de 80 anos da rede de
,-

VERAO ROSA lojas e supermercados Breithaupt, continuam
fazendo a felicidade dos clientes. No último final de

CHOQUE semana foram distribuídos 97 prêmios, entre
Para as mulheres que querem furadeiras, televisores, panificadoras portáteis e um

andar na moda a dica é automóvel Fiat Palio Fire, duas portas, OKM, que foi

passar na Rosa Choque. A sorteado para a cliente Vanda Zoz Méier. Até o Natal

loja possui a sensaçao da serão mais quatro sorteios, com destaque para o

temporada 2006/2007. Rua do dia 22, com dois prêmios de R$ 5 mil e dia, 23,
, ,Quitino Bocaiúva,281, sala 4, .

quando será distribuído um Ford Ecosport XL 16.

���í7 3275' 0288 Flex, quatro portas, zero KM.

'1Il�� 1\
- -

:•

,
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Quem está mais feliz que ganso novo na lagoa
é o corretor de sequros Antonio Roberto de
Lima. A felicidade, lógico, tem motivo: a

gatinha Jessica, filha dele com a Suzana,
completou o seu primeiro aninho de vida dia
10 de dezembro. Parabéns aos papais corujas.,

.
.

A nossa querida Blumenau vai ter novidade
durante o verão: A Oktoberfest, a' festa mais
alemã do Brasil, vai ter edição extra durante o

verão. O frege acontece nos dias 11,18 e 25 de

janeiro e dias 10 e 8 de fevereiro, no Setor 1 do
Parque Vila Germânica.

Zoraide Rozza e a filha Tânia Fabiane Rozza
foram curtir no final de semana, no Rio de
Janeiro, o espetáculo do Cirque du Soleil, um
dos maiores circos do mundo.

Erramos: o nome correto é Grendene, e não
Grandene como publicamos na notinha "Teco"
na Grandene", na coluna de sábado.

Amanhã(1.3), há Expresso Acústico, em
,

Jolnville, com a participação da banda Dr.
Sherlock e também um Happy Hour com o

esperto Dj Fernando. E o que é melhor:
Double Drink das 17 às 20 horas. '"

\

Embora que meio tardio, eu quero registrar hoje
a formatura dos alunos do 30 ano de Ensino
Médio da Escola de Educação Básica Ronand

, Harold Dornbusch, que aconteceu dia 8 de
dezembro, às 20 horas, durante cerimônia da
SER Marisol. Foram 53 alunos,

o craque de futsal Falcão deve inaugurar,
ainda este ano em Jaraguá do Sul, a primeira
loja da sua Grife.
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E atenção para o horário especial do comércio
de Jaraguá do Sul, nesta semana, a penúltima
antes do Natal. Até a 'próxirna sexta-feira, o

comércio fica de portas abertas das 8 as 20·
horas. No próximo sábado até as 17 horas
e no próximo domingo atéts horas,

Na semana do Natal do horário se amplia. Da .

segunda-feira, dia 18, até sexta-feira dia 22, o
comércio abre entre 8 e 21 horas. No Sábado dia
23 abre das 8 as 21 horas e no domingo, dia 24,"

,

das 8 as 13 horas, É bastante tempo para fazer as

compras com calma, escolher, pesquisar,
pechinchar se for o caso, mas principalmente,
preparar um Natal feliz para toda a família, sem
gastar muito ou fazer grandes dívidas para 2007.·

Depois do período natalino, o comércio volta a

funcionar normalmente na quarta-fera, dia 27.
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