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51 VISITA: EMBAIXADOR DA CHINA ESTEVE ONTEM EM JARAGUA DO SUL • VESTI
•

Confira a relação
dos aprovados da
Acafe/Unerj
.6

. ,

Prepare-se para curtir o
Verão sem comprometer a
saúde e a beleza dos
cabelos. Veja também
dicas de cortes que
combinam com cada tipo
de rosto.
• 85

PIERO RAGAZZVOCP
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Sol com algumas nuvens .

•

Não chove.
,

CONFIRA O MAPA TEMPO .

.87

Alimentos da Aurora foram apreendidos em Florianópolis durante barreira sanitária porque caminhão de transporte não

garantia a qualidade, dos conqelados. A empresa foi autuada por infração e pode pagar multa de R$ 200 até R$ 3 milhões.
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• EDITORIAL

A importância do gás na
•

• •

economza catarznense,
. especialmente no setor

industrial, cresce a cada dia.
Uma alternativa de
combustível barato e não

poluente, largamente
utilizado também em

veículos utilitários, como

táxis, permitindo a prática
de tarifas mais baixas,

-

portanto mais acessíveis aos

usuá�ios, e de passeio.
Dados divulga�os este mês

pela Associação Brasileira
das Empresas Distri
buidoras de Gás Canalizado,
e pela Revista Brasil Energia,

,

mostram que a SCGAS é,
atualmente, a, sexta empresa
colocada no ranking das
distribuidoras do País em

vendas para o mercado
industrial. Santa Catarina

ocupa a terceira posição em

congêneres têm o volume de
vendas incrementado com a

distribuição de gás natural

para geração elétrica.Em
outubro último, a empresa
catarinense comercializou 1,5
milhão de metros cúbicos por
dia, enquanto que dezembro
de. 2002 o 'volume
comercializado foi de apenas \

766 mil metros cúbicos/dia.
No segmento industrial, o

volume médio comercializado
em outubro foi de 1.9 milhão/
dia. Deste volume, 317 mil
metros cúbicos para o setor

automotivo; 61 mil para o

setor comercial e mais 10
metros cúbicos para
residências. Os números

projetados para o ano que
vem são ainda mais

animadores. O que de
monstra o acerto do Estado
ao investir 1'],0 produto.

..

'

r

.1 ,.ri

Os números projetados
�

para o ano que vem sao

ainda mais animadores"

nível nacional na distribuição.
de Gás Natural Veicular,
sendo superada apenas pelos
estados do Rio de Janeiro e

São Paulo. Em vendas totais,
,

a SCGAS 'ocupa a oitava

posição entre as

distribuidoras do Brasil. O

presidente da empresa Otair
Becker afirma que a

conquista está, sendo obtida
na comercialização do

produto para os segmentos
industrial, veicular, comercial
e residencial, enquanto que as

• ENTRE ASPAS

Jamais atrapalhamos o prefeito e, prova disso, é a quantidade de projetos
aprovados" .

•

. �.a�c:�.�,M���,�� (PSDB)� pre,�id�_�ty d� C�l7lar�.ge vereacoresjíe GUé)�af1J.irimi ,-'
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"O problema é que os preços caíram somente para os produtores e não em pontos de
venda" .

-

Lucas Zanotti, presidente da Associação dos Bananicultores de Guaramirim, reclamando do preço pago para
quem planta,

/ .'

,
.

"O trabalho do alfaiate não morreu apenas se trarfSformou".

BernadeteWrublevski, autora do livro "Alfaiates imprescindíveis: imigração, trabalho e memória",

• PONTO DE VISTA,
• Carla Schreiner
Reitora do Centro
Universitário de
Jaraguá do Sul
UNERJ

Excelência na formação de
docentes
Há alguns dias tivemos a

grata informação de que o

Curso de Pedagogia do
Centro Universitário de

[araguá do Sul (UNER])
alcançou mais um estágio
importante com a

renovação do reconhe
cimento pelo Conselho
Estadual de Educação.
, .

E uma notícia auspiciosa
para uma graduação que se

dedica à formação de
docentes, mestres que têm a

missão de formar cidadãos.
Modes-tamente, a UNER]
'vem se dedicando a essa

tarefa gratífícante commuita

responsabilidade, adotando
parâmetros agora submetidos

.

e aprovados em nova

averiguação pelos espe
cialistas do Conselho.

-

Desde 1988, quando do Ensino
• • • •

rruciars
•

Fundamental, nos cursos de
nível médio na modalidade
normal e na 'educação
profissional Ina área de

serviços e apoio escolar;
para atuar na organização
de gestão de sistemas e

instituições de ensino

escolares e não escolares; e
para contribuir com a

produção e difusão' do.
conhecimento científico

tecnológico do campo
educacional, em contextos

escolares e não escolares.
Com isso, a Instituição

preserva uma condição de
formadora de excelência de
pedagogos, suprindo o

mercado em uma área

essencial ao desen
volvimento da sociedade.

, , ,

micramos o curso com a
.. . '" - .

pnmeira turma, ja sao mais

de 600 professores que

passar,am pelaUNER] e hoje
atuam nas redes pública e

privada de ensino.

A divulgação feita pelo
CEE surge em ummomento

importante, pois a UNER]
estará implementando uma
novidade importante na

graduação a partir de 2007.
Atendendo as Diretrizes
Curriculares Nacionais
aprovadas em maio deste
a110, nosso Curso de

Pedagogia formará profís-
,. .

sionais que terao como

base de atuação a atividade
de.docêncía, habilitando-

A /

OS para tres areas: na

educação infantil, nos anos

( .

,
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A

SONIA F.OREIRA LEITE MARMO

Deputados ou

executivos?
Com um aumento superior
a 90%, os deputados
federais e senadores
mudaram de patamar,
Recebiam como gerentes
e tornaram-se executivos,
Por estimativas da Case

Consulting, que mantém

pesquisas regulares sobre
o mercado de executivos,
o novo salário dos

parlamentares, R$ 24,500,
. pode ser comparado ao

recebido no primeiro
escalão das grand.es·

.

empresas sem incluir
ganhos por produtividade às
vezes até quatro vezes

mais. Trabalhando com

uma tabela de
vencimentos médios,
ch'êga'�s_'e "a números

. aproximados para
funcionários de grandes

,

empresas: Diretor
financeiro R$ 24.500;
Diretor de RH R$ 18.000;
Diretor-de Marketing R$
24.500 e Diretor Jurídico

R$ 18.000,

Aberração,
Escárnio
Eu escrevi sobre a história do
aumento dos parlamentares

,

(mais de.90%!!), E im-pres-sio-
nan-te que eles tenham a

coragem de tomar essa

decisão, vir a público anunciá
la, justificá-Ia, defendê-Ia, E
dizer que "não vai ter aumento
de despesa, porque nós vamos

cortar outros gastos", Como é

que alguém tem a cara-de-pau,
a falta de sensibilidade e de

noção de tentar convencer a

população de que a medida é
correta? Céus, depois o

eleitorado é que é "alienado",
Alienados são eles, Será que
isso acontece por Brasília ser

'

tão longe doscentros mais

populosos? Eu tenho vontade
de fazer um panelaço. A mídia

já vai fazer bastante

estardalhaço sobre, isso (está
fazendo), E óbvio, E tão'
absurdo que o coro contrário é
quase unânime, Pombas, se

fosse a reposição da inflação
ainda podia ser, é justo, mas

.

90% de aumento? Não dá, não
dá, não dá.

-

,,1i1".J SONINHA.FOLHA@UOL.COM,BR4-) BLOG.ESTADAD.CDM.BR/BLOG/PAULO

• DO ,LEITOR
I

As Entrouxadoras, que nos

fazem de trouxas

•

Fiz uma rápida análise deste

começo de milênio e descobri

qual é o tipo de empresa de
maior sucesso 110 país tropical.
São as Entrouxadoras. As

empresas que fazem a gente de
trouxa. E como tem!

Companhias aéreas, por

exemplo.Atrasam e cancelam
como e quando querem, não

\ dão informações, não estãonem
aípros nossos compromissos. E
não pagammulta nenhuma. Se
eu quisermudar um horário de

vôo, tenho de pagar multa. E
se não quiser, que vá de carro

ou a pé. Trouxa. E os fabrícantes
1

de celulares? Tive urn problema'
com o celular daminha esposa.
Ela passou três meses

pendurada ao telefone sem

respostas sÓ,Extraviaram o

celular dela na assistência

técnica e só depois de um

escândalo conseguiu o

dinheiro de volta. Não gosta?
-

Não use celular. Trouxa. E os

bancos e operadoras de cartão
-

de crédito, então? Tive um

problema no meu cartão de
débito. Não pude sacar

dinheiro no caixa automático,
tive de usar um cartão de
crédito. Saquei trezentos reais.
'E quando chegou a fatura.
descobri que pagaria R$ 42,00
de "encargos". Trouxa. Fui
comprar urn carro.No anúncio
deram urn preço. Na loja me

empurraram todo tipo de

•

O CORREIO'DO POV

Maria Inês ODiei

Compra
consciente

,

Não adianta, por menos que ';:
queiramos nos seduzir pelo

).J

aspecto comercial das o.

comemorações do final do �.

ano, não nos livramos das 'ui

compras de presentes. Já que ,J
é inevitável, temos que nos ',I

conformar e observar que, elllJ:
períodos de grande apelo : �,

Gomercial, a concorrência, ,

, I,

entre as lojas aumenta e é
,

possível encontrar bons preços'
e fazer melhores negócios, Por
isso, pesquisar antes de

comprar é fundamental.
Procure também em jornais e,
sempre que possível, leve a

propaganda quando se

interessar por alguma oferta.
Nessas datas especiais, as !

promoções correm soltas, Ao �,
final da compra, peça a nota,
fiscal com a discriminação do)
produto ou nota do serviço

, I

detalhadamente, pois é
,

,

comum entregarem apenas 0°

comprovante da compra pelo j
,

cartão de crédito, por '

exemplo, Boas compras e )

muita paciência!

"

,,-çj!J MARIAINESOOLCI.FOLHA@UOL.COM.BR

,

,

.Luciano Pires
Jornalista, escritor,
conferencista e cartunista,

) �

acessório. Aquele carro dÓG
anúncio simplesmente nã6J
existia! Não gostou? Compra:!
outro carro, seu trouxa. E fl'ti' ,

,

poderia contar das experiências I

com, o provedor de Interneel
com a empresa de televisão a

cabo, com o plano de saúde"
seguradora, construtora, cor8�!
escola de meus filhos .. Fala a

verdade, quantas vezes por dia
te fazem de trouxa, hein? Pois

.

E fiz li d('f1eu' cansei. uma ista as,
-, I' /1

entrouxadoras para tornar

providências. Aí comecei ��
reparar nas propagandas delas;'
Bonitas, criativas. Aí fico'
emocionado. Entusiasmado''
Deslumbrado. Até esqueço'

,

que sou trouxa. Eu mereço.', IJ

,

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac" Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mailj ,;
redação@jornalc,orreiodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200',11,. _
Caixa Postal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

I

Íf
.

,
I

(JAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AI FIM-DE-SEMANA, 16/17 de dezembro de 2006

•

,

24,5 mil em 2007. Atenção,
isso é só salário. O jabá
completo, com verbas de
gabinetes e outros

adicionais alcança, por
baixo, R$ 114mil/mês. São
15 salários ao ano e

desobrigados do cartão

ponto. Enquanto isso não

sabem se dão R$ 15,00 ou
R$ 25,OÓ para o salário

o "caboclo mamador" .

,� baixou no terreiro do
) Congresso Nacional (foto)

como o faz a cada final de
�legislatura. E, em meio à

! fumaça de charutos, no
; bafo da pinga e o coagular

, do sangue vertido do

pescoço da galinha preta,
mandou ver: 900/0 de

, aumento para deputados e

senadores. Salários de R$ , .

rmrumo.

Saco sem fundo
o aumento para federais deve representar gasto
extra anual (só em 2007) de pelo menos R$ 1,66
bilhão aos cofres públicos. Porque inclui servidores

.:� dos poderes. Só na Câmara dos Deputados, R$ 157
milhões na próxima legislatura. Explica-se. Definido .

o novo salário vai se provocar um efeito cascata já
que deputados estaduais e vereadores
automaticamente terão direito de incorporar o

percentual aos seus contra-cheques (os servidores
também). Sai do bolso de cada um, inclusive de
quem ganha uma miséria de aposentadoria.

2 Secretário do Desenvolvimento Rural Amarildo Sarti já
j tem culpados para o roubo da fiação elétrica refeita no

,: abatedouromunicipal e que virou ação civil pública porque
� a obra beneficiou um irmão do prefeito: a imprensa.
, Segundo disse, por ter o fato sido divulgado em demasia,
£ açabou despertando a atenção de gatunos. Pois bem,
0'1 perguntar não ofende: 1� pretendia, talvez, o secretário

ttJ que a imprensa empurra-se o assunto para debaixo do

apete? 2� onde está a segurança do patrimônio público,
I tedo construído às custas do contribuinte? Ganharia mais
i ficando calado.

"

•

j Médicos X pacientes
r

s:

. Deu-na "Folha": Estudo
1
i \

do Conselho Regional de
i ¥edicina de São Paulo

tnostra que são minoria as

condenações pela Justiça
,

[, de médicos e hospitais
;' acusados de matar e
,

.

, causar lesões em pacien-
; teso Entre 197 médicos
" acusados, 650/0 foram
,; absolvidos, sem pagar
1;.< ·ndenizações. E 56% dos
; hospitais que eram réus

foram inocentados. A
análise focou 353 deci-sões
cíveis, proferidas entre os

anos de 2000 e 2004.
Conclui-se que ou os

médicos e pacientes não

têm dialogado nos últimos
anos, sempre encerrando
a relação belicosa na área

da Justiça, ou, então, os

magistrados estão tendo
sérias dificuldades técni-cas
para decidir a quem dão a r.

mosaico@ocorreiodopovo,com,br,

Aindanão Escreveu, não leu.'..
Das 293 prefeituras
catarinenses, o Tribunal de
Contas já analisou e

aprovou 195 prestações de
contas do exercício de
2005. Incluindo, no Vale do
Itapocu, os municípiosMas
saranduba, Guaramirim,
Schroeder e Corupá. Da
região falta só Jaraguá do

Sul, alvo de auditoria

especial do TCE por conta

de relatório da CEI do ISS.

Balneário Camboriu

municipalizou os serviços
de água e esgoto sem

gestão compartilhada.
Mas a Casan ganhou na

Jus tiça o direi to de
retomar o serviço, às

vésperas da temporada de
verão. Alega que o

município deve R$ 40
milhões por conta de

indenizações do patr i-

mônio da estatal. A

prefeitura, agora, apela ao

governador reeleito Luiz

Henrique. Mais precisa
mente ao bordão da

campanha eleitoral do

peemedebista: descen

tralização e mun ic i

palização de serviços
essenciais. Em Guar a
mirim vai dar o mesmo

rolo. Podem escrever.

Garantido Pois sim
Ministro do EsporteOrlando
Silva Júnior assina amanhã,
em Blumenau, convênio de

R$ 3,7 milhões. Três do

governo federal para pista de
atletismo sintética. E R$ 700

,

mil para compra de equi
pamentos destinados aoCen
tro de Referência daGinástica

Olímpica, a ser usado por
atletas de todo o Sul do país.
E nós aqui correndo atrás.

O que será que vicia mais:

máquinas de vídeopôquer,
jogo do bicho ou a jogatina
legal da Caixa? As três

,

opções estão corretas. Em

qualquer modalidade

depenammuita gente, todo
dia. No primeiro caso, lei

proibindo. No segundo,
vistas grossas. No terceiro,
é para ajudar o esporte, a

educação... '

Sai pra lá Isso é bom para animais
•

Florianópolis, Curitiba,
Jaraguá do Sul ou

qualquer cidade, não se

sabe. O que se sabe é que
a prefeitura de Balneário
Camboriu está despa
chando mendigos às

pencas pagando passagem
de ônibus para qualquer
'lugar. Não os quer por lá

quando os turistas

invadirem a praia.

Embora já seja uma

. determinação do Ibama
com abrangência em todo
o país, a Câmara dê
Vereadores de Jaraguá do
Sul aprovou projeto de lei
dos vereadores Ronaldo
Raulino (PL) e Terrys da
Silva (PTB) proibindo rio

•

município espetáculos
circenses com uso de
animais. Foco principal da

Azeitona para todos
Projeto da Epagri, já resultou no plantio de 2.100

. mudas de oliveiras (foto), árvore que produz a
azeitona, 'em 18 experimentos localizados em várias

regiões do Estado. No total, dez variedades O
Brasil importa 55 mil toneladas de azeite e 37 mil
toneladas de azeitona por ano, sendo este um dos
motivos do alto custo do azeite no país. Os
primeiros resultados devem aparecer entre três e

cinco anos. No Extremo-oeste, fronteira com a

Argentina, isso nasce como capim. Lá, ter uma
oliveira no quintal é como um pé de mamão no
litoral.

,

•

\ .)

argumentação: crueldade,
O que é a pura verdade.

Apanham e passam fome .

1-

A proposta rolou pelas
gavetas do Legislativo
durante um ano e partiu da

Associação Jaraguaense
Protetora dos Animais.
Semana que vem passa por
\ nova votação e segue para
o prefgito Moacir Bertoldi

•

assinar;

Choradeira
Lula é diplomado e chora.
Luisa Helena se despede
do Senado e chora.
Motivos mais que

justificados para
chorarem por um bom

tempo ainda. Ele porque
conhece o tamanho do

pepino que tern pela
frente neste segundo
mandato. Ela porque terá

,

que buscar salário com o
, .

proprio suor.

Marcado
Na terça-feira, 19, pais de

alunos, professores e

vereadores vão discutir a

questão da transferência de
estudantes da extensão da
Escola Municipal Maria
Nilda Salai para o Caie.

Deputado DioneiWalter da
Silva (PT) também

participa. Começa às 19'

horas, no galpão da igreja
,

Santa Ana. E assunto

belicoso.

,

Assessoria do deputado .

federal catarinense reeleito
Cláudio Vignatli (PT)
manda informação refle
tindo a indignação do

parlamentar contra au-

mento de 91% concedidos '
,

a eles mesmos. Mas nada
diz se ele vai embolsar o
dinheiro ou doar para
instituições de caridade.

,

De Jaraguá levou 94 votos. 1

CORREIO DO POVO

\

,

I

v

,

,

,

,
•

,

,

,

,

�-----------------'

DETALHE
Aceita ou não?

Pode ser
Semana que vem o

processo eleitoral da nova

Mesa Diretora da Câmara
de Jaraguá do Sul deve

começar a ser discutido
mais abertamente. Há
quem já sinta no ar um

cheiro de trairagem.
Outros garantem que o

processo será tranqüilo,
mantendo-se rodízio
entres os que elegeram
Carione Pavanello (PFL).
,

E ruim, hein?
Independentemente de
como vai ficar a

composição da nova Mesa
Diretora do Legislativo, um
grande exemplo de '

preocupação com o

dinheiro público poderia
ser dado pela Câmara
neste final de ano: votar
uma MP ou coisa que o

valha abrindo mão do
aumento de salário que
virá como presente de
Natal do Congresso.

Mudos e surdos
Na Assembléia Legislativa,
ontem, a preocupação era

.

a de limpar a pauta. Os .

que continuam deputados
no ano que vem fugiam de
conversas sobre a

sacanagem de colegas do
Congresso. Não se

manifestam porque não
•

precisam se expor
pedindo. Na AL, são mais
R$ 3,6 milhões/ano.

Há vagas
,

Lei proibindo circos com

animais tem dois efeitos
imediatos: 1-quem vai ficar
com eles (os animais)? 2-,
Abre um imenso leque de

empregos para palhaços.
Mão de obra farta no país,

•

a começar pelos
deputados federais e

senadores. E os

patamares abaixo, que vão
se locupletar também.
Detalhe: o projeto não

atinge rodeios. Vacas e

cavalos não sofrem?

I

I I

I
II

I
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PAULO CÉSAR CHIODINI, PRESIDENTE DO CENTRO EMPRESARIAL DE JARAGUÁ DO SUL

"

, "

Correio do Povo - Qual o•
•

, balanço desses noves

meses à frente do Cejas?

Chiodini - O resultado é

bastante positivo se levarmos
em consideração que

conseguimos atingir as

metas propostas.. além de
acrescentar outras ações. O
nosso trabalho foi dar

.; continuidade aos projetos
'. definidos no Plano

.
l-

_ Estratégico que é baseado
,

-

'em quatro diretrizes. Mas
J, j., incluímos outros 38 projetos.
',' Entre eles podemos destacar

o Projaraguá,' que reúne

representantes de diferentes
setores da sociedade

jaraguaense para discutir e
,

propor ações futuras. E um

fórum perrnanente, onde
será pensado o futuro da

I '. cidade, o que queremos
"

'para J araguá do Sul nos

próximos 10, 20, 30 anos.

I
I " ,.

I

CP - Quais
diretrizes?

-

sao essas

,

,

. , Chiodini - Benefícios à

comunidade e melhorias da

infra-estrutura; melh-oria
I

da competitividade da classe

empresarial; forta-lecimento
e defesa dos interesses e

. necessidades do setor e a

busca pela excelência na

gestão da entidade,

,
.

,

r

I

J

CP - A Acijs tem assumido

"

"Temos uma'visãoc
geral da socie
dade, por isso
uma das diretrizes
é benefícios à
comunidade ·e

melhorias da
infra-estrutura"

•

algumas bandeiras ...

Chiodini - Embora o nosso

foco seja empresarial,
ternos Ulna visão geral da
sociedade, por isso uma das
diretrizes é benefícios à

comunidade e melhorias
da infra-estrutura. São

ações que resultam em

benefícios para a socie

dade, como por exemplo, a
reforma e ampliação do

Hospital São José, que
atende toda a região. Foi
Ulna iniciativa da Acjis,
que coordenou a comissão

de construção, a lém da

parceria das empresas com·
os governos estadual e

municipal.
Também 110S sentimos

,

responsáveis por obras de

\

•

CESAR JUNKES/OCP
. ,

Em meio aos compromissos diários da
• UEM E: I

Empresa Mime, . onde ocupa o cargo de
II diretor..executivo, Paulo César Chiodini

II
encontra tempo para administrar o CejasI •

,

I \
,

(Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. A
I, entidade congrega a Acijs (Associação

Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul),
CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Apevi
(Associação das Micros e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu) e sindicatos patronais.
Eleito presidente da entidade empresarial em
março deste. ano, Chiodini diz que o maior •

,

desafio é' dar continuidade aos bons trabalhos
.

desenvolvidos pelas gestões anteriores.

Todavia, tem como objetivo mudar a visão do
associado em relação à entidade, mostrando

,

, que o Centro Empresarial está sempre à
I .

I, disposição, mas que precisa deles para ,

li
'

"continuar forte". "Esse é um outro desafio",
diz.

II Para falar um pouco mais sobre as atividades
do Cejas - balanço do primeiro ano de gestão,
objetivos da entidade, metas e projetos -,

Chiodini recebeu a reportagem do O correio
do Povo para a seguinte entrevista: , , \

\

infra-estrutura na .região,
como a Rodovia do Arroz
e a SC-4 7 4, que liga
Massaranduba a São João
do Itaperiú, entre outras;

•

o projeto de revitalização
do Centro Historio, frutos
dos esforços de vários
setores da sociedade, ern

especial da Acijs.

COIn a gestão, embora seja
•

composta por voluntários, e
uma equipe de funcionários

comprometida com o

sucesso,

Os entraves estão nas

ações. que não depende
diretamente da entidade,
principalmente quando a

reivindicação é feita a

órgãos públicos, A
morosidade na condução
prejudica todo o processo,

•

"A Acijs quer
mostrar aos
associados que

"

está sempre à

disposição, mas
•

que precisa
deles para
continuar forte"

"A preocupação é
contribuir na

conscientização
política, ressal
tando a impor
tância da partici
pação do preces
so eleitoral"

CP - A Acijs desenvolveu
algumas campanhas ern

período eleitoral. Qual o
objetivo? CP - E a reeleição?

,

Chiodini - A minhaChiodini - Somas ulna

entidade política
apartidária e sabemos da
nossa responsabilidade 110

processo político da cidade,
A preocupação da Acijs é

contribuir na conscien

tização, ressaltando a

importância da part ici-

,

preocupação, como já disse
an ter iormen te , é dar
continuidade ao bom
trabalho desenvolvido pelas
administrações passadas.
Todavia, é de praxe a

recondução do presidente
para um segundo mandado,

conscientizar o associado
que ele está representado
por uma entidade forte, que
está ao seu lado e tem co

111issão, ajudá-lo a ter

sue e sse no ernpre en

dimento. O outro é mostrar

q ue a Acij s pode lhe

proporcionar a abertura de
canais de relacionamento e

de negócios

Chiodini - O desafio é

cumprir as metas traçadas
e desenvolver as atividades
internas estabelecidas pelo
calendário. Mas o grande
desafio, não só dessa

administração, Inas de
.

todas é manter a estrutura

do Cejas, a harmonia e os

trabalhos. Tudo funciona
muito bem.
O Cejas é hoje uma grande
empresa pelo número de
funcionário, são 62, e pelo
volume de eventos que

promove. Somente a Acijs
tem cerca de mil empresas
associadas e 27 núcleos
setoriais.

Só damos conta porque
ternos uma diretoria
bas tan te cornprome t ida

-

paçao, com re sponsa-
bilidade, e da escolha pelos
critérios da competência,
honestidade e compromisso
do candidato para com a

CP - Qual será a marca

dessa administração?

Chiodini - Não digo marca,
mas estamos trabalhando

para tentar mudar a visão

do associado em relação à

Acijs, rnostrando que a

entidade está sempre à

disposição, mas que precisa
deles para continuar forte,
Esse processo está focado
em dois pilares:
representatividade e rede
de re lac ion aruen to. No

,

CP - E o que está sendo
feito para se conseguir
esses objetivos?

,

. -

regiao.
As campanhas da Acijs
foram feitas e s tr a te g i

camente, COIn o objetivo de
se dar con tinu idade ao

processo. Nossa expectativa
, .

e que sejam sementes que
brotem no futuro .

Chiodini - O primeiro passo
nesse sentido foi rever a

missão e a visão da Acijs e

alinhar a comunicação a

esse 110VO foco. Depois
realizar eventos parR
esclarecer os objetivos a"'" �
associados,

CP - Quais os principais
• •

entraves para se atíngír os
desafios? a idéia ,

e
• •

pr ime iro ,
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'NOITE MUITO FELIZ': PARCERIA DO O CORREIO DO POVO E ENTIDADES RELIGIOSAS
•

-Pontos de entrega
das doações ficam

I nos supermercados
,

i:, até segunda-feira
� ')

�' IOAIANE ZANGHELINI

�. ÍlJARAGUÁ DO SUL
, '.

(

AAssociação das Entidades
;' Religiosas Cristãs domunicípio
\

" .

t promove ate a proxnna quarta-
� feira, 20, a terceira edição da

t��campanha "NoiteMuito Feliz",
l' em. parceria comO Correio do

4 �Povo. O objetivo é auxiliar
': aproximadamente 500 famílias
. de baixa renda, por meio da
•

!: arrecadação de alimentos não-
, .. perecíveis e brinquedos.
�; Os pontos de entrega ficam
ti, instalados até segunda-feira nos
�. supermercados parceiros (ver
"

� tabela abaixo) . As entregas das

� cestas básicas às famílias
I '

� carentes cadastradas nas
, entidades começaramno dia 11

f e acontecem até quarta-feira.
f· A presidente da associação,�.

�I:'"v.
r�

Ana Elisa Moretti Pavanello,
informa que a campanha
arrecadou cerca de uma

tonelada de alimentos até o

momento. Parte das doações
vieram de empresas da cidade

engajadas na ação.
NECESSIDADE - A

família da desempregadaEhane
Aparecida Nunes Corrêa, 25
anos, e da dona-de-casa
Tatiane Aparecida Formigari,
26, está entre aquelas que

passam necessidades.
.CAMPANHA
"NOITE MUITO FELIZ"

Doações
Até quarta-feira, 20
Pontos de arrecadação
-Breithaupt
-Brasão

-Supermercado Alexandre e Figueira
-Supermercado Adriano·
-Supermercado Diogo e Souza
-Supermercado Santa Luzia
-Jornal O Correio do Povo
-Secretaria da Igreja Matriz

Mais informações
3275-0489 - Ana Pavaneüo

A Polícia Rodoviária
Federal iniciou, ontem, a

Operação Verão 2006/07 no

Estado. A meta é reduzir o
número de acidentes nas

rodovias, que na edição
passada chegou a 3.187. Na

temporada 2004/05 os

acidentes somaram 3.253.
I· As principais ações devem

ser feitas no trecho Sul da
BR-1 O 1, próximo a Palhoça.
,

� E provável o fechamento do
trevo de acesso a Santo
Amaro da Imperatriz e Aririú
nas sextas-feiras a partir das
18 horas e nas tardes de

domingos. Durante os finais
de semana não vai ter

flo /):,' detonação de rochas naquela
fl : região, entretanto, a
I o ',r

atividade é mantida nas
e '

,
.

terças e quintas-feiras,,

interrompendo o tráfego entree r I'

12 e 14 horas.
,
.

,

ar "
,

•

�e
. , I
,.

Ie '-J �! (

e � r

•

" O r'"
. ,
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•
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BR-280 é a mais perigosa no Norte

Quem planeja aproveitar o
verão no litoral Sul do Estado
deve ficar atento à sinalização

,

das rodovias. E que por causa

das obras de duplicação da BR-
101 há locais 011de a velocidade
máxima permitida vai de 30 a

40 km/h. Já no Norte, deve
haver aumento de efetivo nos

venha p'11'"'1 '1

Piscina "-"'10 Di'1n'11
A partir do dia 22/12/06 (sexta-feira) o Clube Diana abre sua
piscina de terças a domingos das 14:00 às 20:00 horas.
Novidade! Você que ainda não faz parte do clube também

poderá usufruir da piscina como sócio temporário.
As carteirinhas de saúde serão feitas na secretaria do Diana nos
dias: 16/12 (sábado) das08h30min às 12hOOmin e das 14hOOmin
às 16h30min, 22/12 (sexta) das 19hOOmin às 21 hOOmin e 23/12
(sábado) das 08h30min às 12hOOmin.
Entre em contato pelo telefone 3373-1659 em horário comercial

paramais informações e venha fazer
Parte do nosso Clube!

, .

1 r
'.

, .

SO ";'.
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. ,

1

Elianemora com omarido e

os quatro filhos, com idade
entre oito anos e cinco meses,

no Bairro Chico de Paulo. O

problema de saúde de dois filhos
agrava ainda mais as

dificuldades financeiras da

família, que reside em casa de
madeira pequena, nos fundos
de um terreno, "O Willian

.

(mais velho) tem falta de cálcio
nos ossos e precisa tornar

calcigenol e muito leite. O

Wellingto11 (de dois anos e

quatro meses) tem problema de
ft • ,

.estomago e come vitarmna

misturada ao leite, porque
senão ele vomita", disse ela.
A família de Tatiane

também nem sempre tem em

casa o suficiente para cornet

"Meu marido é pedreiro, e às

vezes ele não consegue
trabalho", comentou a d011a
de-casa, que está esperando
outro bebê. O casal mora no

Bairro SantoAntÔ1UO, comuma

filha de um ano e nove meses e

outra de quatromeses de idade.

finais de semana e feriados e

fiscalização intensiva para
coibir o excesso de velocidade
e as ultrapassagens perigosas.
Segundo a PRF, outra

orientação dada aosmotoristas

é evitar sair de casa nos

horários de pico, das 18h às 2011
de sexta-feira e os domingos à

tarde,
A Operação Verão segue

até o dia 4 de março e C011ta

com 450 policiais para cuidar
de 2.304 km de estradas
federais. Em 2005/2006, 137
pessoas perderam a vida e

1.848 ficaram feridas nestas oito
rodovias. Na edição anterior,
o número demortos foimenor,
106, luas daqueles que tiveram
as férias prej udicadas por
causa dos ferimentos causados

por acidentes chegou a 2.015 .

O telefone de emergência da
PRF é 191. (Kelly Erdmann)

CURSO

Inscrição no Senai
vai até janeiro

As inscrições para os Cursos
Técnicos e Superiores de

Tecnologia do Senai
C011ti11uam abertas. Serão
oferecidos onze cursos e1U 2007.
As inscrições dos Cursos
Técnicos vão até o dia 20 de

janeiro e o processo seletivo
será no dia 22 de janeiro. Para
osCursos Superiores, o prazo vai
até 16 de janeiro e o vestibular
será dia 21 de janeiro .

•

Jaraguá do Sul) por volta das
10h30. O rcpr eseute do

governo chinês foi recebido

pelo prefeito Moacir Bertoldi
e pela diretoria da entidade

empresarial.
Chen Duqing veio a Santa

Catarina numa visita de
cortesia aos municípios que I

têm relações comerciais com
a China. Em [araguá do Sul,
o embaixador quis conhecer
a empresa Weg",c.1L1e tem

fábrica naquele país. Na
vizinha Joinville, as atenções
foram para a Embrace, pelo
mesmomotivo. Ainda ontem,

I
Duqing também inaugurou o I

Institu.to Brasil/China em
/

Itajaí. (I(E)

•

I

I

I

•
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.

A desempregada Eliane Corrêa passar por dificuldades para comprar alimentos e remédios para os filhos
.- -_._-- ---

Vigilância Sanitária apreende 650 kg de carne

O Aterro Sanitário de

[araguá do Sul recebeu, no
final da manhã de ontem,
cerca de 650 kg de
alimentos de origem animal.
Os produtos da AD¥
Aurora foram recolhidos em
uma barreira sanitária

próxima a Florianópolis e

depois encaminhados aos
, - .,.

orgaos murncipars para

comprovar as

irregularidades.
De acordo com a fiscal do

Procon, Cris tiane

Stammerjohann, os alimentos
apreendidos eram

transportados se1U qualquer
tipo de refrigeração. O

caminhão da empresa foi
interditado porque os

equipamentos que deveriam
garantir a qualidade das

car1les,
.

pizzas, empanados e

.lingüiças estavam danificados.
Todos os produtos acabaram
sen80 jogados 110 aterro e, e1U

seguida, mandados para

Brusc.1ue junto ao restante do
lixo produzido na cidade.

Os proprietários da ADV
Aurora receberam auto de

infração e têm dez dias para

apresentar defesa, caso achem
necessário. Se a direção do
Procon considerar a empresa
culpada, a multa gira ern

torno de R$ 200 a R$ 3

milhões, dependendo do
faturamento declarado.

Segundo as normas da

Vigilância Sani t ária , os
, .

automóveis que transportam
a limento s perecíveis e

conge lados precisam ter

variação de temperatura dê
18° C negativos a zero grau.
"Os produtos não podem
chegar aos supermercados
descon-gelados de maneira

alguma. Se isto acontecer,
os compradores devem

denunciar", alerta a fiscal.
O telefone do Procon é 3275-
3237 e da Vigilância
Sanitária: 3372-8409. (Kelly
Erdmann)

Embaixador da China visita Jaraguá do Sul
- �-_.__ .'

.,..
,�, _. ,�

INDUSTRIAL Df JARAGU�DO SUL
plEBQ IJ4GAZZI/OCP

P[�UEIyAS fIll' "

I

I

"

,

Duqing foi recepcionado pelo prefeito Moacir Bertoldi, na Acijs

O embaixador da China,
Chen Duqing, visitou a

cidade na manhã de 011te1U.

A comitiva saiu de Itajaí, no
litoral do Estado, e chegou ao

Cejas (Centro Empresarial de

•
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UNIVERSIDADE: GOVERNO FEDERAL OFERECE MAIS DE 108 Mil BOLSAS DE ESTUDO

•

• •

,

... Programa reserva

bolsas a portadores
de deficiência, pretos,
"

pardos Ou índios
,

,

JARAGUA DO SUL
,

,
. Os interessados em

participar do processo de

seleção para o ProUni

(Universidade para Todos)
•

2007 têm até às 21 horas de
•

hoje para se inscreverem. As
, .

fichas de inscrição estão
,

disponíveis exclusivamente no

. ,

'. .

ADMINISTRAÇAO - LINHA DE FORMAÇAO
EM GESTÃO EMPRESARIAL
NOTURNO· 45 vagas

Denise Schnaider P Dé Campos 41 012208 SC
.

Eduardo Luiz Pellim 4099417 SC
Erwino Almir S. Menegotti Rocha 48?69204 SC
Fabio Felipe Duarte 3625797 SC
Femanda De Brito 52949788 SC
Franciele Fanton 5Q167421 SC
Geiza Cristina Pereira 50581 090 SC
Gianatan Luiza Pereira Serafim 55700390 SC
Gislaine Jardim 48263125 SC
Guilherme .G.De.A.llFunke45441332 SC
JaksonVoigt50731807SC .

Jean Carlo Cen.rti 46608923 SC
Jeferson Luis Feuser47679522 SC

• Jessica Paola We�er52947572 SC
Joao Guilherme Moretti Izidoro 4153363 SC
Julia Mara Pedri 51515857 SC
Ketiim Maiara Rochteschel16281861 MT
Luana Annies 4358086 SC
Luciana Coelho 3533684 SC
Luciane Sckura 48759058 SC
Luiz.RicardoMalmgren 44085940 SC
Maria Priscila Hafemann 491 96740 SC
Maria Salette Ciquelero 1273378 SC
Rafael Henrique CzemayTomazel39735044 SC
Raquel Aparecida Ribeiro 52942376PR
Ricardo Cristofolini 37724894 SC
Robson Samuel Dias 44584843 SC
Rosana Luisa�eira 4340748 SC
Stephen4241574SC .

Thais HenriquesAnjo 49300806 SC -

Thiago Felipe Bussolaro 4471400 SC

Nome do candidato Identidade/órgão
Adbmiro Schwartz 1 9298661 O SC
AdrianaSchoffel47236124 SC
Andielle Camile Pinto 1 093033627 MT
Anilre Luis Borcha�48753050 SC
Andre Luis Schollemberg 46339965 SC

• •

Andre Luis Spezia 51 056453 SC

A(1dreize Bruns 54283922 SC
Atldressa Boger52409937 SC
Beatriz Helen Dos Santos 491 90440 SC
Braulina Cataneo 18684637 SC

�runaVarela 51 05681 O SC
Caroline De OliveiraAlmeida 3308131 95 SP
Catia Baumann 4407077 SC
Clarice Paula Koch 3516564 SC
Cristiane 1 Vieira Daren 3551 949 SC
Debora Melchioretto 53664078 SC
Deyci Ligiane Zils Pommerening 44082371 SC

Diego ROdrigo Kasmirski 51 977770 SC

Diogo Kaue Lessmann 4099064 SC
�dson Deluca 44566042 SC
Fllmanda Karina Grade 50735861 SC
Ftancieli Bertanha,92082776 PR

. Gabriel Abdalla Serrert 4705863 SC
Geanne Marilia Riola 55096042 SC
Gionei Marcel Kienen 4456555 SC
Guilherme Nercolini Bedin 4084995 SC
Izolina Da Silva Kreutzfeld 28144767 SC
Jana Leticia Leithold 36885320 SC
Jean Marcel Bertoldi Diel49148117 SC
Jean PierVegini 49309013 SC
Leonardo Longo Ferronatto 33548277 SC
Luciane JanainaDalpiaz 44568851 SC
Luciano Jardim 33974802 SC
Luis Femando Langa 52400280 SC
LuisFemandoLemke51516071 SC
Maicon Dao Papendick 92040992 PR
Marcelo Ferreira De Cordova 4407977 SC
Marlene Pereira De A. S. Amaral 44957?1 SC
Marlon AndreiGrosskopf 47803681 SC

Mayara Correa 49306561 SC
Nelize Fabiula Da Silva 50589040 SC
Robson Lemke 51519240 SC
Saskia Nalu Fagundes 5324441 9 SC
SianeMara Nasatto 53661435 SC
TainaPiccinini 38841 07 SC

AROUII E I URA E URBANISMO
MATUTINO· 30 vagas

Nome do candidato Identidade/órgão
,

Aline Bublilz 4350660 SC
Ana MariaMarangoni 47679689 SC
Andersson J[ M. De O. FreITas 03839926 SC
Annelise Bruna De Carvalho 51579871 SC
Barbara Jeronimo Oliveira 3884269 SC
Carina Vecchini Femandes 376715169 SP
Cristina Isabel II Vacchi 132205515 SC

Djessica Carolina Schalinski 39731359 SC .

Fabio LuiS Kruger 2628883 SC
.

Gabrieli Dominoni 47893214 SC
Humberto J De M Furtado 3371 050 SC
Israel Da Silva Souza 52944379 SP
Jaslana Carvalho 50161512 SC
Joana BreithauptLunelli 2442522 SC
Karina Kasemodel5220002 SC
Larissa Simoes Gorski 50734334 SC
Marcelo Levandowski 42453119 SC
Marcia IrisVillwockVargas 3884160 SC
Naira VanesSa De Andrade 581 0388 SC
Nathalia Cristina Lother 5388276 SC
RafaelAlbano Hinke 47994444 SC

Regiane Raquel Celeski 4174266 SC
Ricardo Henrique Pfilzer49149768 SC
Rodrigo Alberto Paul 4647298 SC
Rogerio De Moraes 2247277 SC

• •

SibeleMotta 52402720 SC
Silvia Lovemberger4703133 SC
Tatiane Paupilz 4245778 SC
Tcharles Purim 4377872 SC

Ulysses De FreITas Penso 45952876 SC

I

ADMINISTRAÇAO· LINHA DE

FORMAÇÃO EMMARKETING
NOTURNO· 50 vagas

Nome do candidato Identidade/órgão
Adriano VITor Ferreira 270909436 SP
Aline Cristine Bockor 51 053160 SC
Aline Franzner45443050 SC
Aline Maiara Vinter 50052659 Se
Amanda Kreutzfeld Ferreira 53663853 SC

•

AnaCristinaRozzà 48754188 SC
Andre Felipe Maica 5081730301 RS
Beatriz Helena Silva 93298934 PR
Camila Cassiano De Souza 48759465 SC
Camila Garcia 48326186 SC
Camila Lubawski 50052861 SC
Celinei Borella 32708009 SC
Claudia Mirella Rosa 54894697 SC
Cosimo Cristofolini 50849824 SC
Cristiane Raquel Glanzel 9073706583 RS
Daniele Cristina Gundt 48754889 SC
Debora LourencoAlves 4316690 SC
Deivid Leo Rausisse 51 059800 SC
Denise DaCunha Lima 492081 95 SC

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
NOTURNO - 50 vagas

Nome do candidato Identidade/órgão
AlessandraKannenberg 51645157 SC
Alex Renata Alves De Oliveira 4015648 SC
Aline Bemdt 5430698 SC
Ana Paula Galvan 4292182 SC

II FALECIMENTOS

O CORREIO DO POVO

i
•

I
•

.

Faleceu às 1 O:OOh do dia 15/12, O senhor Leonardo José Braatz, com idade de 59
anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no

Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 17:35h do dia 14/12, a senhora Elvira Ferraza Adriano, com idade de 75 !
'

anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária de Nereu Ramos e o sepultamento no

Cemitério de Nereu Ramos.

•

•

,..

II INDICADORES ECONOMICOS
autodeclarados pretos, pardos
ou índios.

No ato da inscrição, o

candidato escolhe até cinco'

opções de instituições de
•

instituição para a qual foi pré
selecionado com os

documentos que comprovem
as informações prestadas na

ficha de inscrição.
Os resultados do ProUni

poderão ser obtidas no http://
www.mec.govbr/prouní, pelo
telefone 0800-616161, con
sultando a central de

•

atendimento Fala, Brasil ou as

•

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL
• •

,

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,146 2,148 11

PARALELO 2,280 2,370 11

TURISMO 2,080 2,247 It
•

•

endereço http.z/prouni
inscricao.mec..gov.br/prouni/,
onde o candidato encontra a

,

relação das instituições de

ensino que participam do

programa.
São oferecidas 108.025

bolsas de estudos - 64.719
•

ensino superior, cursos e turnos,
dentre as disponíveis conforme

. sua renda familiar por pessoa e

seu perfil sócio-econômico.
Serão pré-selecionados os

estudantes que obtiveràm as

melhores notas no Enem

(Exame Nacional do Ensino

Médio).
Após ter sido selecionado o

candidato deve procurar a

EURO
COMPRA VENDA

2,819 2,820
PESO (Argentina)

•

I
.,\
,•
•I 3,054 3,055

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA ,

43.754 1,09%
11 DOW JONES (N. York) 12.415 0.7 c

11 MERVAL (B. Aires) 2,033 0.060/, ,

It �lIKKEI (Tokio) 16.951 -1 390/,
",. , . '_ .

propnas mstituiçoes parti-
cipantes, que devem oferecer

. ,.

acesso gratuito a internet para,

os estudantes que desejarem
,

• POUPANÇA
0,688 •integrais e 43.306 parciais de

50% da mensalidade. As vagas
podem ser preenchidas em

1.424 instituições particulares
de educação superior que
aderiram ao programa. ProUni
reserva bolsas para portadores
de deficiência e aos

• CUB dezembro

R$887,73
,
•
,
,

,---------------------------------------------------� ,
•

Endereço para anúncios funebres: Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro.
CEP: 89.251-200 , caixa postal19.
Telefone: 3371-1919•

se inscrever,

Relação dos candidatos classificados
UNERJ - Campus Jaraguá do Sul

Anderson 8chwirkowsky 52941 051 SC
Andressa Cristiane Dening 4057340 SC
AraCi ReginaMonich Glacheck 2845736.SC
Aricelio Da Silva Fernandes 4012099 SC
Carollina Linzmeyer4019536 SC
Debora Alida Hertel 5240698 SC

.

-Eduardo Augusto Rillo PMoraes 5765578 SC
. Eduardo Luis Strebe 48264342 SC
Evandro De SouzaMayer87018806 PR
Evelin Jaqueline Lindemann 48754668 SC
Everson Hafemann 482671 98 SC
Fabiana Alves Paes 51971470 SC
Grazieli MaraMorett 50162683 SC
Guilherme Kuhn 48758760 SC
Janaina Da Luz Kekes 37723472 SC
Janaina Faria Boeira 43398820 SC

<' Jaqueline Minel4f'D51434 SC
Karina Lisboa Dos Santos 5196749 SC
Karine Klein 44564546 SC
�roline Martins De Oliveira 48264687 SC
Katieen Pol�o Klein Junkes 33781796 SC
Katlin Towe 51648156SC

. Kelly Schlickrnann 84172740 PR
Larissa Cristine Rocha 49144740 SC
LiriaAna Rodrigues Juszkerwicz 1 0792281 01 RS
Marcela Colombo 4678873 SC
Marlise Rusch Lewerenz 12438545 SC
Patricia Lamin 53669746 SC
Rafael Daniel Derett 4456237{l SC

. Raphaela Ketherine Krause 47677163 se
Renan Da Silva Rodrigues. 334014761 O SP

Rodrigo Kowalski 49209612 SC
SuzanaDaRocha 52596230 SC
TatianaGuarda48261831 SC
Thais Garcia51 974967 se
Thiago Fernandez Pollaut 2984885 SC
Vanessa Ketiin Gessner48262269 SC
VanessaMicheleMaia 45976490 SC
WagnerJosias De Carvalho 44256825 SC

Ana Cristina Da SilvaZampieri 3966124 SC
Ana Lucia DaSilva 3973193 SC
Ana Maria Rabock 51 050463 SC
Angela Cristina De Jesus 85656082 PR

Angela Cristina Freiberger 51 058278 SC
Camila Bertoli 46608257 SC
Camila Dliari 50055402 SC
Carla Larissa Rosa 45972630 SC
Catia Raulino 4241579 SC
DeboraCristina Coelho 48265322 SC
Debora Cristina Roriano 49209817 SC
Debora Dchner53664485 SC
Denise Aparecida Piovesan 4914557'SC
Eduardo FranzenerMora 4153015 SC
Elen Mari Brandes Siegel41 035240 SC
Eliane Ramos Rodrigues 4446859 SC
Elizangela Elaine Montanha 5016705 SC
Graziela Dos Santos Costa 54303729 SC
Greice Lehnert47678011 SC
Jaqueline Alexandre Kammer 49200488 SC
Jessica TalaneWalz4190616 SC
Joyce Nara Suhr51515792 SC
Julcileia Stremlow 4019289 SC
Marcela Antunes Jadach Jochen 3830673 SC
Maria Aparecida Flor Da Silva 3840537 SC
Marinaldo Gomes 4153682 SC
Marlene Dybas Becker 35202882 SC
Micheli Nienchotter4099998 SC
Patricia Largura53667387 SC
Patricia S. Da Silva De Jesus 3785564 SC
Priscila Grah 55700560 SC
Renata Silveira 3846700 SC
Roselia De Jesus Almeida 1988976 SC
Suelen Klinkoski 3846117 SC
TaisaZanghelini 51 056194 SC
Tuliane Colaco 52943615 SC
Viviane Rodrigues 4544029 SC

Jhonaia CristopherM. Minatti 98003312 SC
Joao De Deus De Liz Junior 34981 02 SC
Joao�Ison Lisboa 2921 0739 SC
Juscelene Toll Engel 48752924 SC
LaudecirJose Kirsten 5096621791 RS
Lauro Manuel Cardoso 1 044031985 RS
Luciano Zimmermann 4914294 SC
Marcio Moreno Sobrinho 2905001 99 SP
Rafael Domiciano Tassi 35567561 SC
Rafael Francisco Rumpf47057025 SC
Rafael Jose BortJa 3973350 SC
Rafael Vanvossen 43628230 SC
Renato Bento Pereira 40615138 SC

.

Ricardo Liebl 45937265 SC
Rodrigo Jose Piontkewicz 3520089 SC
Suiivan Medeiros 4655855 SC
Valdinei Derett 491 99439 SC

.

Wanderson Luiz Lupke De Dliveir49143387 SC

Roberto Baumgartel45977348 SC
Siderlei Sthotka 3117738 SC
Sidnei Roberto�eira 192763041 SC
Thaisa Fenski 52400220 SC

Thiago Scola Steckel 44081 979 SC
WagnerGustavo M. M. Drachinski 51 058219 SC
William Beckert 4832598 SC
William Farias 50581635 SC
Willian Cordeirq De Souza 52946495 SC

DIREITO - BACHARELADO
EM DIREITODO ESTADO; BACHARELADO
EM DIREITO EMPRESARIAL E
DAS RELAÇÕES SOCIAIS
NOTURNO - 36 vagas

Nome do candidato Identidade!órgão
.

Affonso Hladkyi Netto 52407799 SC
Amanda Caroline Cani Gomes 53664388 SC
AmandaDe Brum De Quadros 050588656 SC
Ana Paula Schmilz 5849021 SC
Anapaula Pellin 48267821 SC •

Bruna Jaqueline Salomon 46608044 SC
Bruna Paola ZaleskiWeiss 9085722339 RS
Camila Fernanda Batalha 5509095 SC
Daniela Engelha�Mulbauer 5430780 SC
DeboraAparecida Tomelin 2906709 SC
Diogo Correa4189329 SC
DiogoMarcos De Almeida 2147933 Rn
ErickWillian Bandeira Thibes 48752614 SC
FemandaCristina De Souza 50162390 SC
Gilberto Caprioli Junior 4930577 Ma
GuilhermeA. K. Muller 51970635 SC
Guilherme Petermann 4190430 SC
Heloise Nort52400166 SC
Joao Guilherme De Bastos 3884480 SC
JonnyNort3688141 SC
Jose Luis Finguer894916.MT
Lara Almida Zimmermann 49208454 SC
Leandro Marcelo Furlick Damazio 4845782 SC
Luiz Gustavo Thomsen 51979357 SC
Patricia Bahr Gascho 29873355 SC
RafaelMadruga 45979430 SC
Raiana Alves De Oliveira 4015647 SC
Roberto Klosowski Machado 33115249 SC
Rodrigo Luis Zocatelli 45972842 SC
Rosali Harmel 13586580 SC
Samanta De Oliveira Zochi 87227723 PR

Sérgio Rosa Santini 12680264 MG .

Suellen Zoz 50166778 SC
ThiagoAllan Da Silva 45441 030 SC •

Vania Cristina Krueger 48753092 SC
,

William Harmel De Souza 5151351 O SC

. ENGENHARIAMECÃNICA
VESPERTlNO/NOTURNO· 36 vagas

Nomedo candidato Identidade/órgão
AdemirZimmer Scheeren 7080008671 RS
AdrianoWa�erWilde 3579872 SC
Alexandre II Hertel Sonnenhohl48263800 SC
Ana Cristine Meinicke 44056214 SC
Andemei ValcirSchlickmann 4024672 SC
Anderson Guilherme Bergamaschi 5598307 SC
ArthurZinke 4465602 SC
Bruno�viani 48356581 SC
.Claudia Telxeira 50160605 SC
Claudinei Francisco Eli 40979229 SC
Clercio FintaJunior45449074 SC
Diogo Proveso 47286792 SC

Douglas Grings 3996699 SC
Franklin Lincoln Baron 47057637 SC
Glauco Rhuan Manske 54420920 SC
Guido Giancarlo Muller Filho 29891809 SC
Jorge LenertNeto 45497465 SC
Jose SamirMachado 460861 96 SP
Leandro Keunnecker4429210 SC

,

Luana Cristina Markiewicz 52406172 SC
. Luciano Riegel5016862 SC
Maiko Michel Dreger 4429233 SC
Marcia Moacir Eichstadt 29836824 SC
Marcos RangefKohls 4201503 SC
Nataniel Pereira Borges Junior4726905 SC
Nilson Ni� Latin 48751162 SC
Pedro Fellipe B. Flores Sergio 4477996 SC
Pedro LuizKosmann 5659867 se
Rodrigo Blodom44645163 SC
Ronaldo Soares 3551120 SC

TIago Baggio 581 0099 SC
Valdir Dos Santos Juni8r49200089 SC
Wanderson Kluck48321346 SC

. Wendel Malkowski 41712471 SC
Wilian Airton Fagundes 51 056879 SC
Willian Kluck48321338 SC

CURSOSUPERIOR DE TECNOLOGIA
EM INFORMÃllCA
NOTURNO· 50 vagasCURSO SUPERIOR DETECNOLOGIA

EM AUTOMAÇÃP INDUSTRIAL
NOTURNO - 40 vagas Nome do candidato Identidade/órgão

Andre Ribeiro Da Silva. 99061227 PR
Angelo Demarchi 46609644 SC
Arceste Pacher Neto 4099507 SC
BrunnoLeonardoDoN. Ch. Dias4190188SC
Caue Nussne�Cidade 4544073 SC
Cesar Fernando Gielow 63229890 PR
Charles Reilz 50163485 SC
Daniel Bachmann 49304500 SC
Daniel Luis Heck 4292086 SC
Dickson Soares Gomes 294499155 SP

Diego Henrique Stamme�ohann 48324833 SC
DiegoMarcel Bueno 4358246 SC
.Diego MirandaColvero 50737732 SC
Eduardo Jose Bussarello 48752681 SC
EduardoMachado 4099343 SC

. Fabiano Ebemm51519801 SC
Fabio R. S. Kiatkowski 45446571 SC
Gilson Fossile 47059427 SC
Henrique Blunk 4425127 SC
IsairMoserJunior46608141 SC
Jefferson Femando Maestri 49142887 SC
Joao Emilio Dambroz Sobotka 4929045 SC
Ketiin Alice Hinke 4316625 SC
Leandro Maestri 47056550 SC
Leandro Vieira 52225569 SC
Marcelo Dos Passos 50050133 SC
Marco Antonio Garcia 5366401 9 SC
Marcos JuniorSalomon 4292592 SC
Michel Eduardo Oliveira 3544277 SC
adairScaburi Junior48752088 SC
Perivaldo De Souza 40991237 SC
Rafael Marciano 51 057085 SC
Rafael Wiliam Salvador 44565771 SC

Nome do candidato Identidade/órgão
Aline Cristina Dos Passos 49192809 SC
AmandaAmabile Curvelo Da Silva 51345544 SC
AnaGabrielaBogo 51 053179 SC
Andressa Elisa Kruger 46949461 SC
BrunaCristinaGrossklags 54281 920 SC
Camila CristinaMohr53666808 SC
Camila Fossile 49142534 SC
Camila Thais Gretter 54901766 SC
Canaline Borges 4341233 SC
Caroline Pradi 4340948 SC
Dayse Francine Da Silva 4358529 SC

Nome do candidato Identidade/órgão
Armin Sonnenhohl4920030 SC
Bruno Machado Alvés 44692676 SC
Dione Nachtigall Krepes 4076351321 SC
Ednei Moreira Dos Santos 221607018 SP
Everton Ricardo Diefenthaler44079567 SC
Fabricio Cani 50166018 SC
Isaque De Oliveira 25968874 SC
Ismael Cristiano Kohls 4099811 SC
JOhny Buttner49203800SC
Jose RobertoMurara 3551733 SC
Leandro DaSilva 1 069869202 RS
LindomarDellagiustina 43404502 SC
Luciano Bellarmino 47051582 SC
Mauricio Johann 51974622 SC
MaxmilianoAntonio Batista 25584790 SC
Nicole Femanda Pillati Pereira 47987545 SC
Quieran Francisco Da Silva 4705466 SC
Rafael Gabrie150168525 SC
RafaeiToiard048268321 SC
Renan Duarte Do Nascimento 42158664 SC
Ricardo Machado De Abreu 085363125 RJ
Robson Reese 4099802 SC
Valdir Tomazi 466)07013 SC

• CURSOSUPERIORDETECNOLOGIA
EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
NOTURNO - 50 vagas

ENGENHARIA ELÉTRICA
VESPERTlNO/NOTURNO· 36 vagas

Nome do candidato Identidade/órgão
Alex Francisco Fiamoncini 4341263 SC
Alexandre Ricardo Possamai 48269468 SC
Ana Carolina Lopes Stein 491951 07 SC
Ana Paula Vo�olini 51 058456 SC
Daniel Cardoso Espindola 4586778 SC .

Daniel Silva Berlandi 28371 9904 SP
DeboraLescowicz51512149SC

.

Deivid Erasmo De Azevedo 4469298 SC
Denilson Rodrigo Stiz 4245030 SC
Diego PetJy4292040 SC
Diego Rodrigo De Jesus Camacho 50584120 SC
Domeles Antunes Pereira 50850148 SC
Elenice FerreiraAlves 3169564 SC
Gilson Luis Eggert48329142 se
GustavoUgioni53164164 SC

Henry Flavio Morais G Passarini 5627633 SC .

Jefferson Canos Rscher4241181 SC
Jeison Andruchechen 3633071 SC

MODA-BACHARELADO
NOTURNO· 40 vagas

Nomedo candidato Identidade/órgão
Alexandra Ploszal39733750 SC

'

Aline Rodrigues Naue 3727352 SC

.',
f.
•

,

»

•

.,

Debora A�ni 3884644 SC
Diogo RicardoWeber4292260SC
Elaine Antunes 51 058928 SC
Fabiana DaCunha 44974167 SC
Fabiane .De Siqueira 4316620 SC
Flavia Bampi 90165763 PR
Gregori Femando De Campos 45940797 se
Jackeline Splitter4057142 SC
JessicaAparecida Bonatti 52945235 SC
Jessica Catherine Kemper 52200957 SC
Joice Kelly Gaedke 38846276 SC
JulianaFructuozo440m93SC
Katherine Plaulz 47122188 SC
Lais Katiuscia Skoula 51 973464 SC
Larissa Rabelo DeMoraes 434601 044 SP
LissandraWehmuth 50589938 SC
Marcia Madeira Franco 405621 9 SC
Michele Fabiane Da Silva 4377153 SC
Priscila Alessandra Maass 44496788 SC
Rafaela Jakeline Campregher 5428435 SC
Rosielli De Sa E Silva 3925080 SC
Sheila Carvalho 4341395 SC
Sheila Cristina Zaleski 36188212 SC .

'Suzan Carla Ruckert4340768 SC
Tatiane Rigotti 5041483 SC
Tayse Saplinsky49190326 SC
ThainaraAline Dias 51643782 SC
Thais Michele Volkmann 50160842 SC
VanessaGelsleichter41901681 SC

•

,

ADMINISTRAÇÃO -ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS
MATUTlNO-45vagas

Nome do candidato Identidade/órgão
Ana Luiza Batista De�lIa 54180520 SC
Antonio Ricardo Venturini Jr 4483172 SC
Artur Goulart Burigo 31738648 SC
Barbara Lummertz Santana 5139700 SC
Bemardo SouzaEffting 50153722 SC
Bruno Valsechi Sebastiao 3999725 SC
Camila Martins Bilesimo 5742169 SC
Cassio Grechi Garcia 3470895 SC
Daiana Da Silva 46785035 SC
Daiane Goulart Dos Santos 52219259 SC

Diego Araujo Lima 47673257 SC
Emanuelle Spiazzi Dos Santos 3934234 SC
Erica Batista Da Cunha 49213849 SC
Everton Dias Junior5179969 SC
Fabiano Melo 3519431 SC
Felipé Sacheti Neto 52294900 SC
Filipe Vasconcelos Cardoso 49466321 SC
Giseli Arns 48091600 SC
Jefferson Zappelini Rlho 50835432 SC
Joao Luiz Naspolini Aguiar5186186 SC
Joao Paulo Barato Magrin 3689883 SC
Joao Paulo MellerCrippa 45092400 SC
Jonatas Femandes 5801115 SC
Jone RivaRosso Da�oe 00004060299 SC
Lilian Cristine Cardoso 5502425 SC
Luana Da Luz Lino 50154907 SC
Lucas Vieceli Salvetti 51395800 SC .

LuizMarcelo Borges Rosso 52294137 SC
Maiara Berta Debiasi 464031 08 SC
Marcelo Meneghini 3760546 RS
Mariele Benedet Perraro 55733867 SC
Nivaldo Laureano Junior5083273 SC
Pamela Manoel FreITas 51861 062 SC
Petterson Da Silveira Mandelli 3324873 SC
Ricardo Oliveira Vanuzzi 5785842 SC

RogerMenezes 54019494 SC
Ruhan Da Silva Pereira 4435286 SC

• Samuelpachecospilere 49223380 SC
Sandro Concenco 27540464 SC
Suelen De AguiarBartJosa 51446545 SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Brusque. (47) 3396-866'
Av. Lauro Mi.iller, 50

Itajaí - (47) 3344-7000
Rodovia Osvaldo Reis, 30

Blumenau - (47) 3331-4500
Rua República Argentina, 2.103

Jaraguá do Sul - (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 414· Centro
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Promoção "Ch�nce Unll:ól", Linha Peugeot 206· motores Flex 1.4L II 1,6L 16V • com ar-condlelonado grátis, exceto Linha Peugllot 206 CQupé Cabriolet. Peugeot 307 HB II Peugeot 307 Sedan· equipados com motor 2.0L
16V - com câmbio automático tlptronlc grátis. Peugeot 206 Escapade 1.6L. 16V Flex - 5 pOr\'a$· plntul'll s6l1da. Preço promocional de lançamento: R$ 44.950,00· com ar-cendlclonadc grátis Ini:luso,Todos os velculos s!o
ano/modelo 06/07. Frete incluso. Fotos somente para flns lIustratlvos.Alguns Itens apresentados são opcionais. Plano de financiamento com entrada e em até 60 meses com a I' parcela em 27/212007 • Plano CDC· Crédito

,

Direto ao Consumidor pelo Banco Peugeot. Sujeito à aprovação de crédito. Estoque das concessionárias Peugeot OS unidades da Linha Peugeot 206 • equipadas de série com ar-condlcionado, 05 unidades do

Peugeot 307 HB e 05 unidades do Peugeot 307 Sedan - motor 2.0L 16V, equipadas de série com câmbio automático tlptronlc e OS unidades do Peugeot 206 Escapade 1.6L 16V Hex- 5 portas - pintura, sóilda.Todos os

veículos são ano/modelo 06/07. Promoção válida de 29/11/2006 a 31/1212006 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa com outras promoções. Para mais Informações sobre preços e condlçõesespedals, consulte
a Rede de Concessionárias Peugeot. ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
Segunda a Sexto dos 8h às 19h. Sábados das 9h às J 7h.
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PREPARAÇÃO: COLORADO TREINA MARCAÇÃO PARA ENFRENTAR O BARCELONA AMANHÃ EM YOKOHAMA
•

•
•

rastar aouer vo
vai até dezembro de 2008", disse•

ojogador.
William guarda boas

lembranças de ]araguá do Sul
e semostra interessado em como

anda o tricolor nas competições.
"Eu fui recebido com muito

carinho no clube e pela torcida,

JULIMAR PIVATIO
,

JARAGUA DO SUL
O torcedor do ]uventus

deve lembrar do lateral-direito
William de Mattia, que jogou

1

no Moleque Travesso de abril
. .

a julho de 2005. O jogador
havia atuado nas categorias de

. base do Figueirense e veio

atuar aqui indicado pelo.
técnico Itamar Schulle. Mas o
futebol do garoto despontou
rapidamente e o alvinegro da

capital catarinense o negociou
com o Skoda Xanthi, da

Grécia, onde está até hoje.
Depois de um ano e meio

,

JEFFERSON BERNAROESNIPCOMM

.
,

mesmo emumacurta passagem.

Torço para que o clube
. "

continue nesta crescente ,

comentou o lateral, que é

natural de Florianópolis.
Hoje ele avalia
• • • ,,1'.

positivamente a trajetona no

futebol grego e também.
europeu, já que disputou uma

'.

edição da Copa da Uefa e

ajudou o time a se classificar
novamente para a edição este

ano. "Terminamos. em quinto
lugar, fato inédito no clube",
comentou. William disse que
não teve dificuldades com a

língua, pois quando chegou no

Skoda outros dois brasileiros já
•

estavam lá. "Eles me ajudaram
muito com a língua. Por isso a ,I
minha adaptação foi muito

boa", afirmou.

. ... . .

em terras europelas, o Jovem

jogador de 23 anos quer voltar

para o Brasil, para ficar mais

perto da família. Da Grécia,
William conversou com a

reportagem de O Correio do
Povo pelo msn (programa de

bate-papo on-line). "Quero
voltar para jogar mais um af\o
no Brasil e ficar mais perto da
família. Depois, quem sabe,
voltar para terminar meu

contrato aqui na Grécia, que"

,
•

.�, ..

\.

• """.

'.

it t", ,

AÂDlO
'

. .JARÂGUÁ

Abel Braga conversa corn jogadores para tentar parar o Barcelona na decisão do Mundial de Clubes. Ronaldinho deve receber marcação dura
,

,

� Volante Edinho vai
ser o responsável
pela marcação do .

craque do Barça

não. A gente pode até sair

de campo derrotado, mas

. não faremos o mesmo papel
feito pelos mexicanos", disse
o técnico Abel Braga.

<'

Para anular o craque
brasileiro do Barcelona,In

Edinho deverá ser o

responsável pela marcação .

"Ele é o melhor jogador do
mundo e demonstrou
também que vive uma fase
ótima. O que temos de fazer
é não dar espaço para que
ele possa jogar. O América
não fez isso, eles não tiveram
nenhuma preocupação com
a marcação", disse o volante
colorado.

O atacante Fernandão
rebateu ontem as

declarações do zagueiro

Puyol, que afirmou não

conhecer o jogador do
Internacional. "Eu não vou

obrigar os caras do Barcelona
a me conhecerem, nem a

I':'acompanharem o futebol
,

brasileiro. E normal. Não

passava jogo do Egito no

Brasil e eu também não

conhecia alguns jogadores do
AI Ahly". Para o capitão
colorado, essa falta de
conhecimento por parte dos

espanhóis pode ser benéfica
,

para O Inter. "E bom que eles

conheçam pouco. Se eles nos
estudarem pelo vídeo do jogo
do AI Ahly vão estar muito

enganados sobre a no.ssa
equipe. Nós vamos mudar

. ,. .

equipe estara muito mais

solta", afirmou.
Pelos lados do time

. espanhol, a novidade deve
ser a volta do volante
brasileiro Edm ílson , O

jogador se recuperou de

problemas estomacais e

poderá reforçar o Barcelona
amanhã. "Estou melhor e

espero estar preparado para
a final. Tive vômitos e

diarréia. Estava muito mal,
tive que ficar no quarto",
explicou Edmílson. Na

avaliação de Edmílson, o

Barcelona terá problemas
contra o Internacional, que

YOKOHAMA

O Internacional já sabe
•

o que fazer para. parar o

Barcelona na final do
Mundial de Clubes amanhã,
às 8h20. A solução é anular
Ronaldinho Gaúcho. Ontem
os jogadores fizeram um

treino no complexo esportivo
do Hodogaya, em

Yokohama, e a marcação foi .

a tônica durante a

preparação. "Eles não vão

'ter a mesma moleza que
tiveram contra o América

•

-

nao segue exatamente a

escola brasileira que os

europeus estão acostumados
a ver.

. . ,

muito, porque j a passou a

ansiedade da estréia e nossa I
Ir

TRAVESSIA UTSAL
'

Academia compete
em duas provas

Equipe venderá
os uniformes

,

_'c

!
.

.

, .

••
,

, . .' ii' :' , " I
,

.

•

',',

"

,
•

No fim-de-semana, os

nadadores da Academia

Impulso competirão em duas
travessias em Palhoça. A
primeira será hoje, denominada
3a Etapa da Travessia da Ponta
do Papagaio, com percurso de

. \

1.500metros com a participação
de 12 jaraguaenses. Amanhã
será a: Travessia de Revezamen
to, com 3 .800metros.A prova é

por equipe, com quatro nada
dores e um caiaque. Duas equi
pes representarão a. Impulso na

,

competição.

,

A equipe daRaumakJWifer/
OBoticário/MalhasMohr/FME
colocou à venda os uniformes
da equipe. Os interessados em

adquirir o conjunto tem de
entrar em contato com

Maurício ou ]osiele, nos

telefones 9134-0616 ou 9924-
2380. O comprador terá de

adquirir o uniforme inteiro

(camisa, calção, top e bermuda)
por R$ 30, já que eles não serão
vendidos separadamente. Tem
uniformes nas ,cores preto e

amarelo, azul claro e azul escuro.

" ;

•

Na Yang você encontra a mais completa cole�ao de Linha Praia feminina,
adulto e linfantíl, como; biquinis, maiôs, cangas, chapéus, bolsas, bem
como toda a linha Fitness em suppler como (al�as, corsórios, bermudes,

tops, regatas, maiôs para nàta,ão, tudo a pre�os de fábrica.
Além da linha prcln e fitness, agora também, vestidos e blusas em tecido light

para o dia-a-dia. Venha conhecer nossa loja.

f

. .
. ,

Fashion
�, _.II

RUtl e�I·llal'<I. Dol'III)",<II, 432, Bil�P�lIdl
FOliC: .17, 3275·'290 . J�'RGU� (lo SUl se
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OPERAÇAO PRENDE 74
POLICIAIS ENVOLVIDOS

,

COM TRAFICO NO RJ· 83

ORÇAMENTO E SALÁRIOS DOS
DEPUTADOS'ESTÃO NA PAUTA
DE VOTAÇÃO'DA ASSEMBLÉIA

, .

DA PROXIMA SEMANA ® 82

.
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•

anunciou investimentos

na recuperação e dupl-
. icação de rodovias, COIUO

as BRs 282 e 101 e para

restauração e duplicação
da BR 470. "Outro

empenho que também
deve ser articulado é para

garantir a continuidade
dos Cefets do Estado",
acrescentou.

Vi g n a t t i d e s t a c o u

ainda como prioridade a

instalação da Univer
sidade do Oeste, que irá

integrar a Universidade do
Mercosul. Com u m

projeto do deputado
Odacir Z011ta (PP), em

tramitação na Câmara, e

-

açoes.
. Para m

é d i o prazo,

Vignatti fez referência ao

pacote de projetos pa-ra o

Plano Plurianual 2008-
2011. Trata-se de, uma

parceria público" privada
que, entre outras coisas,
estuda a possibilidade de

)
.

-

, ORÇAMENTO DE 2007: PRIMEIROS MESES DO ANO SERAO DE INVESTIMENTO NAS BRS
•

,
• ••

,

,

,

,
•

Nancy Ara; o/Brasllia/CNR/ADI

1
� Vignatti confirma

)
recursos federais -

�. �ara Santa Catarina
'. .

� e se poslclona
r contra o pedágio
� nas BRs do Estado
)

outro do senador Leonel
Pavan (PSDB), no Senado,
a criação da universidade

já conta com emenda
. definida 110 Orçamento da
União para o próximo ano.

O projeto sisternatizado,
que será entregue até 20
de de-zembro a o

Ministério da Educação,

inclusão de recursos para a

duplicação BR-101 Sul
entre Palhoça, na grande
Florianópolis, e Osório

(RS). Porém, existe uma

polêmica em torno da

criação de um pedágio
para exploração do setor

-

d
I

"E "

priva o. u sou contra,
declara o deputado. "Acho
que o Estado não precisa
instalar pedágio para a

recuperação das nossas

rodovias", defendeu. "Nós
vamos trabalhar porque o

presidente Lula. não

precisa deixar e1U Santa
Catarina essa marca de ser

o primeiro presidente que
im p l an t a o pedágio",
afirmou. Para Vignatti, Lula não precisa deixar marca de ter criado o pedágio

Cláudio Vignatti (PT)
•

,

,

,
•

Nancy Araújo
Central de Notícias Regionais �

preve q u e o c am p u s

ca tarinense cen- tralize as

1

)
,

1

1

1

)

,

BRASILIA
"

Numa projeção sobre as

próximas liberações de
recursos do governo
federal para Santa Cata-

I�� trilla 110S primeiros meses

de 2007, o deputado

:p

"

"
"

,
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,
•
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,
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RETA FINAL
,

• •

cadernob@ocorreiodopovo.com,br

".

..Orçamento de 2007
e remuneração dos
deputados integram
a pauta de votação
Patrícia Gomes
Central de Notícias Regionais

Votações importantes
como a do Orçamento
Estadual para 2007, dos vetos
que trancam a pauta e a

definição da remuneração dos
deputados para a próxima
legislatura fazem parte da
ordem do dia na última
semana de trabalho da
Assem-bléia Legislativa antes
do recesso parlamentar, que
começa no dia 22 e vai até 31
de janeiro. Os deputados
terão três sessões - nos dias 19,
20 e 21 - para decidir assuntos

importantes, entre eles,
também a criação do Fecep/
SC (Fundo Estadual de
Combate e Erradicação da

Pobreza).
A peça orçamentária,

dentre tudo o que'precisa ser

•

Solon Soaras/Alase

horas. A audiência foi luar
cada pela Comissão de Finan

ças e Tributação, que também

já apresentou projeto de lei
, ordinária estabelecendo que a

remuneraçâo dos 40 deputados
da próxima legislatura corres-

'

ponderá a 75% do salário dos

federais, conforme estabelece a

Constituição Federal. Se o

aumento de 91% aprovado pela
Câmara dos Deputados e pelo
Senado for confirmado, os

parlamentares catarinenses

passarão a .receber R$ 18 mil.
A remuneração dos deputados
é fixada sempre ao final de cada

,

mandato.

• ,

• •
,

�." ,:,"
iIi''''GuÁ 00 '3

A origem do Panettne
f.\

,

Muito prestigiado em todos os países por seus ingredientes específicos, o panettone,
que é consumido especialmente no penado natalino, teve sua origem um tanto quanto
engraçada,
Segundo a lenda, um padeiro da cidade de Milão de nome Toni (em português, Antônio)
teria feito uma grande quantidade de pão de diversos tipos e esperava um alto consumo

para as festas natalinas daquele ano. Por algum motivo, naguele ano o povo comprou
, muito pouco e Toni, muito decepcionado, teve uma sobra enorme de pão.
, Para evitar o prejuízo, Toni teve uma idéia: misturou todos os tipos de pão que sobraram
e adicionou a essa mistura um pouco de açúcar e passas, de onde resultou um "novo

: tipo de pão" jamais visto ou comercializado até então,
Toni foi às ruas e começou a oferecer esse "novo tipo pão", Surpreenderfemente o povo
gostou muito e, em poucas horas, todo o pão foi consumido.
O boato correu entre a população e, toda vez que os clientes retornavam à padaria,

� pediam por "aquele pão novo" que não sabiam que nome dar. Começaram então a

chamá-lo de "Pane di Toni" (em português, Pão do Toni), aquele padeiro de Milão que
fez uma mistura maluca e que mais tarde, chamaram esse pão de PANETIONE,

Coral do Círculo sempre ativo
Desde que o Círculo Italiano foi fundado em 29 de novembro de 1991, o coral tem
sido uma peça fundamental no resgate e divulgação da cultura e tradições dos
nossos antepassados vindos da Velha Itália através do canto, interpretando cançôes
folclóricas e populares.
Intensa é a programação do coral neste final de ano em diversos eventos na nossa

comunidade, conforme listado abaixo:
,

, DATA
02ldezembro (sábado)
07/dezembro (quinta)
09/dezembro (sábado)
15/dezembro (sexta)

FESTIVIDADE
Lar das Flores (15h30)
Casa Apoio Pe. Aloísio (19h)
80 anos Breithaupt - Pavilhão "C" (19h)

Creche Almida - Nereu Ramos(19h)
Férias

A secretaria do Círculo Italiano estará fechada do dia 21 de dezembro de 2006,
retornando as suas atividades no dia 16 de janeiro de 2007,

\

Mensagem de Natal
O Círculo Italiano gostaria de agradecer a todos os sócios e simpatizantes da
cultura e tradição Italiana por terem trazido e compartilhado conosco

momentos de multa alegria e desconnação ao longo deste ano que chega ao

final. Queremos também desejar Boas Festas_e mlulla oaz a todas as �amillas,creu o tallano de Jaragua eo SUI
Rua des Imigrantes Italianos, nO 33

. Bairro Vila Nova
89,259·440 • Jaraguá do sul- se

.
e·mall: clrculo.ltallano@netuno.com.br

fone/fax (47) 3370,8636

Buon Natale e Felice Capo d
'

Annol
Júlla Pells e Mauro Tusset
Departamento de Comunicação

,

NA CAPITAL

ursc apontai 35
(l' áreas de risco

.

Existem 35 áreas em risco

de desmoroname n to em

Florianópolis. O levan
tamento foi realizado por
técnicos do Cen tro de
Estudos e Pesquisas Sobre
Desastres Naturais, da
UFSC (Universidade Fede
ral de Santa Catarina). A
pesquisa

.

revelou UIU

crescimento desordenado,
construções irregulares,
terras invadidas e casas
assentadas em áreas de riscos
de escorregamentos.

ACIDENTES

se é o 6° Estado
com maior gasto

O Brasil gasta lima média
de R$ 22 bilhões em acidentes
de .trânsito por a110 o

equivalente a I ,2% do Produto
Interno Bru to, Elll Santa

Catarina, o valor chega a

R$ 1,214 bilhão, quantia l1L1e
eleva o Estado à sexta posição
L10 rankíng'de CLIstC1S totais por
acidentes ern rodovias. São

. Paulo é o campeão de gastos,
COL11 R$ 4,2 bilhões, seguido de
Minas Gerais e Paraná.

O CORREIO DO POVO

Tucanos
esfriam
relação
com LHS

Tebaldi propõe
relação apenas
"

protocolar"

Marco Tebaldi e Dârlo Berger· a convite deste último·
reunlram-se ontem à noite na Capital. No cardápio, a

indigestão tucana com o tratamento dispensado a ernbos
prefeitos das duas maiores cidades catamenses " pelo
governador reeleito Luiz Henrique da Silveira, Tebaldi tem
sido objetivo: considera-se "humilhado" com a permanência
de Manoel Mendonça na SDR de Joinville e propõe uma

relação meramente "protocolar" com o peemedebista no

segundo governo, No caso da Capital, a amargura passa
,

pela não-nomeação de Djalma Berger na Infra-Estrutura e
i "

sequer na SOR de Florianópolis. Repercussões nos próximos I :

capítulos: as eleições municipais. O PFL acompanha de longe ( I

o imbróglio e, de acordo com o dirigente Pedro Bittencourt, fl'l
não vai atuar "nem como incendiário, nem como bombeiro".

,

votado, é o mais importante,
ela envolve valores da ordem
de R$ 9,5 bilhões. No Orça
mento é que estão fixa-das a

previsão de arrecadação e

todas as despe-sas do Estado·

para o ano que vem. O

parecer final do relator do

Orçamento, deputado Dionei
Walter da Silva (PT) foi.
entregue na última reunião da
Comissão. de Finanças,
realizada na última quarta
feira. Mais de 280 emendas de

deputados aperfeiçoam a peça

orça-mentária enviada pelo
governo do Estado. Segundo
Dionei, há um acordo de

.

líderes para que, no dia 20, já
na parte damanhã, comecem
as votações do Orçamento e

dos demais projetos que
tramitam na Casa. "Vamos

começar às 9 horas e encerrar

a sessão somente quando tudo
estiver votado", diz.
A criação do Fundo de

Combate à Pobreza ,será

assunto de audiência pública
na Assembléia Legislativa na

segunda-feira, a partir das 14

1

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE KARINA MANARIM/CRICIÚMA, NANCY ARAÚJO/BRASíliA E
PATRíCIA GOMES/FLORIANÓPOLIS.

Garcia,

,

\

"

Plantão Monitorado no Marista
.

A exemplo do ano passado, o Coiégio Marista São Luís ofereceu a seus

alunos - da Educação Infantil a 4a série do Ensino Fundamental I - o Plantão
Monitorado de Férias.. , ,

"

,

Entre os dias 08 e 15 de dezembro, os alunos puderam participar de
atividades diversificadas como: brincadeiras com massinha, piquenique,
cama elástica,
á'tividades

recreativas,
trilha ecológica,

.

brincadeiras no

parque e

confecção de

brinquedos,
sempre
monitorados

•

pelas

,

professoras e estagiários do

colégio,
As crianças participaram
com entusiasmo,

, aproveitando a oportunidade
de brincar nas férias.

\

Inscrições abertas
para ?007
www.marista.org.br ,

Fone: 3371·9313

• •
, OLEGIO

MARISTA
SAO LUIS

L----------------_"..----'I' (
, .

"
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�Nunca tantos PMs
foram presos no

(I Estado em uma
f,:, única ação

,

que há meses investigava as

denúncias dos vínculos dos

policiais com o tráfico, e teve
o apoio demembros da Polícia
Militar no Rio de Janeiro. U1U
comunicado da Polícia Federal
informou que a Justiça
ordenou a prisão de 77 po
liciais, entre eles U1U tenente,
e outros três estão sendo

procurados e podem ser decla-
, rados foragidos caso não, se

apresentem.
Segundo Aguiar, os detidos

atuavam nos batalhões da PM

RIO DE JANEIR,Q
•

•

Pelo menos 74 policiais
foraln detidos ontemno Rio de

I,! )aneiro, em uma operação
r
f 'contra agentes acusados de ter
•

ligações . com o crime

organizado, especialmente o

tráfico de drogas. Trata-se da
maior operação de detenção
simultânea de policiais 11.a

história da cidade, reco

nheceu o comandante-geral
da Polícia Militar, coronel
Hudson Aguiar.
A operação foi realizada

por agentes da Polícia Federal,

� 8RASíllA o valor de R$ 12.840,20 para
R$ 24.500,00 '- não ser

submetida aos plenários das.
duas Casas Legislativas.

O presidente nacional
do PPS, deputado Roberto
Freire (PE), disse que as

direções das duas Casas
n'âo pod ern usar como

argu-mento para deliberar
sobre o reajuste U1U

decreto legislativo de
2002. O decreto permite
que a equiparação salarial

seja decidida por ato

o PPS decidiu ingressar
ontem caiu uma Adin (Ação
Direta de Inconst itu

cionalidade) contra o

!reajuste de 91% concedido
'aos parlamentares pelas
•

Mesas Diretoras da Câmara
I

ie do Seriado. O partido
considera inconstitucional o
III�' . I

fato de a decisão - que

lequiparou os salários aos dos

:lnillistros do STF (Supremo
iTribunal Federal), elevando

, .

, .

IP
••

,

• •

l1.0S bairros de Bangu (011de
houve 39 detenções), Rocha
Miranda, Méier e São

Cristóvão, todos na zona norte
do Rio de Janeiro, assim C01UO

na sede do Grupamento
Especial Tático-Móvel.

Cercade 350 policiais
,

participaram da operação, que
incluiu uma incursão à Favela
doMuquiço, 11.a z011a norte do
Rio. Os policiais detidos sâo

•

acusados de vínculos com

organizações que atuam no

tráfico de drogas e de armas.

conjunto da Mesa, sem

anuência do plenário. "0
decreto você aplica para
urna determinada decisão,
não é uma lei. Se não foi

aplicado na época da

aprovação, o decreto caiu",
,

disse.

Segundo 'Freire, a

direção da Câmara e do
Senado demonstrou ter

•

"receio da reação da opinião
pública" quando decidiu não
submeter a decisão aos,

plenários. (FolhaOnline) \

,

•

'. Palestra
Desperte o Díamante que

há em você!

Com NELMA PENTEADO
A diva do auto-estimo

e do sensualidade

,

•

<

e

,
I
I
i
,

• Temer-se uma mulher mcrconte e inesquectvet:
• Ser uma vencedora ern todos os aspectos;
• Adquirir meis íorço e ccnfionço diante dos desafios;
• Conhecer dicas poro intensificor seu poder' feminino,
• Aumentar suo ccnfionçc e curo-astimc,
• Deixar seu omor enlouquecido de poixcc e desejo:
• Trnnsforruor suo vida poro melhor e ser feliz;

�íí�€l�uíE�
fJ0f'f]iBjI� .. ·2011

B@@]@@]@ W[}@H(f@üi)@@
INGRESSOS; GRAFIPEl DO SHOPPING E 00 CENTRO E NA soe, VIEIREINSE
Pacote com msis de 5 ingressos" R$ 25, 00 cada ingresso
Ingresso Individual· R$ 30. 00 cada

lnformações: GERMANA EVENTOS
(47)3275·2007 /9953·8ill· germana.,enlos@neluno.com,br.

,

I
I

,
I
,

- 1,1 "

Sainl'Sehnstian

í
, I
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TRABALHO ESCRAVO

Vota.ção da PEC
será retomada
A PEC (Proposta de

Emenda à Constituição) 438/,
2001, do Senado, deve ser

U1U dos principais itens' da
pauta da Câmara em 2007.
Conhecida como PEC do

,

I

Trabalho Escravo, a proposta
_
determina a expropriação
das terras onde for

"

constatada exploração de
•

trabalhadores em condições
análogas à de escravidão.
Essas áreas serão destinadas
à reforma agrária e se us

proprietários não receberão
nenhum tipo de indenização,

A PEC já foi aprovada na
Câmara em primeiro turno,
em agosto de 2004, na forma
de uma emenda, resultado
de um acordo de líderes.

•
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Bonde elétrico
volta às ruas

de Paris
remodelado

Um recém-chegado irá passar a percorrer o sul de Paris
a partir de hoje. É a volta do bonde, meio de transporte

. que desapareceu da capital francesa há 70 anos. O

ressurgimento do veículo, que agora é silencioso e

ecológico, está sendo apoiado por uma campanha
entusiasta de cartazes. "Já está aqui!", proclamam

..

cartazes em toda Paris. ..

,

Os 'vagões duplos do T3 (tramway ou simplesmente �..

tram), pintados de branco e verde no exterior e corn cores !J

vivas no interior, sao mais amplos do que os do metrô, (,
..,)

são equipados com câmeras, são acessíveis aos

deficientes e têm capacidade para 304 passageiros, 78
dos quais sentados. O novo bonde parisiense substituirá :::
em um trecho de 7,9 km, no sul do Bulevar dos Marechais,'
a linha de ônibus PC, hoje saturada.

Seus promotores calculam que, por dia, 100 mil

passageiros viajarão nos 21 vagões duplos postos em
,

serviço, o que deve deixar mais próximo um do'S principais .

objetivos do projeto: diminuir os índices de contaminação
e reduzir em 250/0 o tráfego de automóveis' no Marechais.

'''' Jl,,_ _�o"""',_ ,_.'

Operação foi realizada por agentes da Polícia Federal, com apoio da PM

Transports
estava inativo
há 70 anos

J
,

)

I
,
\

DESAMIO EM JULGAMENTO
A esposa do presidente taiwanês Chen Shui-bian, acusada de

corrupção e falsificação em um caso de malversação de verbas

públicas, desmaiou ontem durante o início de seu julgamento
em Taipé. Wu Shu-chen, emagreceu muito e pesa hoje 30

•

quilos.

MINISTÉRIO DA DEFESA
O Japão, oficialmente pacifista, instituiu ontem um verdadeiro
ministério da Defesa pela primeira vez desde sua derrota na

Segunda Guerra Mundial, em 1945. A decisão foi aprovada pelo
Senado por ampla maioria, depois da Câmara dos Deputados.

-

EXECUTADOS POR CORRUPÇAO
Dois diretores provinciais do Banco de Construção da China
foram executados por injeção letal, depois de condenados por
malversação de milhões de dólares de contas de poupança. A
sentença foi ratificada pela Corte Suprema, Eles foram
condenados à morte em 2003

Condenado por éormlr em trilhos
Um homem bêbado que dormiu juntCl'aos trilhos de um trem

foi condenado ontem a seis meses de prisão pelos danos
causados ao sistema de transporte na região de Surrey, na
Inglaterra. Foi necessário desligar a energia de várias linhas e

'desviar algumas rotas para evitar. que o homem morresse

eletrocutado ou esmagado por um trem.
Quatro rotas sofreram atrasos como conseqüência,

prejudicando centenas de pessoas. Kevin Craswell, 48 anos, ex
diretor de uma companhia, foi flagrado dormindo junto à ferrovia
às 15h30 da tarde. Os técnicos do trem levaram meia hora para'
conseguir retirá-lo do local. Craswell ainda foi condenado a

.

prestar serviço comunitário e reembolsar a companhia pelos
custos. Os prejuízos foram estimados em 8 mil libras, cerca de
R$ 33 mil.

............ . . . z...;:;: "�'.'
Somam 35 o número de palestinos feridos ontem. em confrontos armados entre seguidores do
Hamas e do Fatá na Cisjordânia e em Gaza, dos quais dois se encontram em estado grave. Na cidade de

Ramàla, na Cisjordânia, os confrontos ocorreram durante uma manifestação organizada pelo Hamasna
praça de AI-Manara.Os manifestantes, que comemoravam a fundação da organiza9ão islâmica, entraram
em choque com ativistas das Brigadas dos Mártires de AI-Aqsa, braço armado do Fatá.
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Par Daniele Santos
rece pcao@jarnalcorroiooopovo.eOlll.br
As fotos deverão ser ell\I!�d3S até às 12h de quarta

,
•

I

Na foto, o gatinho Yuri Zapella, que
aniversariou dia 4 completando 8 aninhas,

junto com o papai Anthoinyn, que
aniversariou no dia .27/11. A mamãe e

esposa Greise está muito feliz e desejando
muito sucesso e alegria

17'''''''''''''0''''-�,
_$.�",,'i
i"
,t'
t

Jeison Lucas Brandi filho de Ana Cláudia e

Luiz completou 12 anos no último dia 9.

Mamãe foi a grande engenheira e papai o
grande arquiteto e juntos comemoram hoje o

10 ano do seu lindo projeto, Parabéns
Gabriele Camile, seus pais Toninho e Marili

te amam muito

Os pais Rosemeri e Fabiano comemoraram

os 7 aninhos da filha Maria Eduarda
,

Hindlmayer ontem. "Que Deus continue

sempre protegendo e iluminando seus
•

caminhos"

Na foto, a gatinha Moniéle Will que aniversariou dia 9 junto com o pai Álvaro que também
aniversariou no dia 14.Felicidades

A gatinha Thays Taliane Machado completa
12 anos no próximo dia 19. Parabéns com

amor de seus pais Januario e Clean ice e seu

irmão Thyago

Luana Vanessa Bruch que
completa 8 anos dia 18

•

"

Os pais Leonira e Paulo mandam em especial
um enorme beijo para o gatinho Thomas
Henrique Pivollo que completa hoje seu

10 aninho

,

•

--------

------,.
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.

As fotos publicadas nessa página vão
concorrer uma peça de roupa no final do mês
da NICOLODELLI. Mande sua fotinho também!

,

Rua Joaquim Francisco de Paula, 303

A vó Lúcia manda os' parabéns para a netinha
Fabiana Draeger que completou 12 anos no

dia 14

•

Em clima de natal, a princesinha Jéssica
Amanda de Lima, filha de Suzana e Antônio,

completou seu 10 aninho no último dia
. 10.Parabéns

•

•

Kaue H.Jahn que completa
2 aninhos no próximo dia 18

\

•

• Nascimentos
da semana

duardo Barcelos dos Santo 14-12
Amanda Specht 12-12-2006
Eduardo Galina Gonçalves 11-12
Milena da Cruz Schuck 11-12
Vitor Eccel Stedile 11-12
João Pedro Scheid 11-12
Arthur Schork Freitas 10-12
Brendha Martini 10-12
Larissa Emanuele da Silva09-12
Raissa Stuani 09-12
Davyd Moysés de Lima 08-12
Hellen Gabriela Sçaranttti 08-12
Gabriel Lamin Vaz 08-12
Luisa Medeiros Nagel 08-12
Guilherme Miranda Meira 07-12
Kauã Eduardo Geisler 07-12
Tayane Karoline da Cruz 07-12
Emilly da Fonseca Ropelato 07-12
Addan Diogo Antunes 06-12

Boas maneiras

.

•

•

• Piadinhas

.
Juquinha, argumentava a protessora
Suponha que somos convidados para
almoçar na casa de um Amigo. Acabado
o almoço, o que devemos dizer? Sem
hesitar disse Juquinha:

,

Cadê a sobremesa?

,

ti Você sabia?
que o Pato Donald não é

um pato? O Pato Donald é um

marreco. O termo Duck significa
,

marreco, mas foi traduzido para pato,
que em inglês é muscovy duck. O
personagem de Walt Disney é um

rnarreco-de-pequirn. Marreco e pato
- sempre deram muita confusão. Muita

gente acha que se trata do mesmo

bicho, ou, trocam um pelo outro.
Embora havendo grandes

"

semelhanças. O pato é de origem
latina; o marreco é de origem chinesa.
O marreco é mais elegante que o pato

e é, geralmerte, de cor branca .

-

•

Q
�
'"

a:
.,

Posto
Marcolla
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POSTO DE VENDAS FÁBRICA
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As gr(Jr!d(�s mcrcos rnundiois
bern perto você.

Sai a bola e entra o

microfone.
Ivete Sangalo grava
hoje, no estádio do

Maracanã, seu novo

OVO. Entre os que já
confirmaram

presença, Xuxa,
Angélica e Luciano
Huck, Flora e

Gilberto Gil mais
Juliana Paes.

,

s
cosmética e perfumaria

,

,

1
•
\
,

., ,

•

Fios bem tr,ê-tados são sinônimos de elegância e

bom gosto. Eles merecem tanta atenção quanto à

pele do rosto

I
,

,

•

,

,

\

"

Aquelas que tem o rosto
ovalado, podem optar por uma
franja na altura do queixo. Se os

cabelos forem lisos e longos
pode-se optar por um repicado
nas pontas para dar volume.

,

Mulheres d,e rosto redondo
devem ter um cuidado extra. Os
cabelos de fio reto alongam a

silhueta; quem tem cabelos
crespos deve usá-los curtos e

repicados.

,
,
,
•

"

,

•
•

Quem tem o rosto um pouco
saliente, o queixo fino e a testa
larga devem evitar franjas muito
curtas e preferir um corte

repicado em toda a extensão
dos cabelos,

sta época do a110 é

perfeita para
deixar os cabelos

Uma das principais armas
o cosmético à base de

substância

cabelos coloridos são muito Antes de pentear, lave os

cabelos com água para tirar o
excesso de cloro ou de sal,

Há quem garanta que os

cabelos merecem tanta

atenção quanto a nossa pele.
A justificativa é que eles
funcionam como uma

moldura do rosto, assirdnio
adianta ter o a pele tratada e

viçosa se os cabelos estão

opacos, sem vida, enfim
maltratados. Isso vale tanto
para as mulheres C01UO para
os homens. O segredo está
em saber valorizar este

poderoso artifício e usá-lo a

seufavor.
I

,

,

e
, .

se11S1ve1S, por
necessário a aplicação
filtrosolar quando for à praia
Ou à piscina .e o ideal é a

reaplicação cada vez que sair
da água. Outra boa opção é

um chapéu de abas largas, de
palha para que o couro

cabeludo possa "respirar".
Uma tendência natural

•

1ua1S
. ,

1SS0 e

do
•

queratina, urna

similar à proteína respon
sável pela formação

,

estrutura capilar. Os banhos
de creme, associados ao uso

.

de touca térmica alumi-
também

.

elevam a

•

mais resistentes contra o sol,
'sal e o cloro; um trio.

imbatível quando o assunto

A melhor

Prefira os pentes demadeira.
(Na hora do banho, use

xampus adequados, mas

sageando os fios delica
damente

Quando o rosto é quadrado os

cabelos curtinhos ou repartidos
no meio devem passar longe.
Combinam os cortes retos e

com franjas desfiadas; e ainda
o chanel.

da

,

e agressao.
,1" / _

estratégia e a prevençao e dedos,
alto da

,

E

C01U os

principalmente no

cabeça e nas têmporas.
muito importante tirar todo

•
•

o resíduo do xampu, enxa-

guando o cabelos por dois

· .

•

i,"t

iniciar um tratamento antes
'. de começar a freqüentar a

Os

nizada
•

o secador pode ser um grande
aliado, mas é preciso ter
cuidado na hora de usá-lo.
Mantenha a distância de 15 a

20 centímetros dos fios e

prefira os produtos
termoativados.

resistência dos fios.
No verão, o uso diário de

-

hidratantes, xampus,'
condicionadores e gels C01U

filtro solar é obrigatório. Os

• • •

p1SC1na ou a prata.
cabelos crespos ou tingidos

•

de cuidados
quando se está 11a praia, ou "

pentear os
•

precisam
redobrados.

,

piscina, e

Isso

. .,

na

cabelos. ,

e
•

CTI1ue.
•

minutos.UIU I

,

,

•
•

" . H •••
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VENHA CONHECER O NATAL GRAFIPEll

Centencs dos 'rnelhores sugestões para
presentee r criativo neste Nota I. Megostore - 3275 0137

Shopping - 3275 6400
.. "". "" " " ". "" " .. " ".. . .1" "" ...., . . . o •••••••• ,•••••••• ". • ••••• o •••••••••••••••••••••
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18 PROGRAME-SE

JARAGUÁ

· CINE SHOPPING 1

Happy Feet - O Pinguim
(14h1 O, 16h20- Todos os dias)
Os Infiltrados
(18h30, 21 h20 - Todos os dias)

·

CINE SHOPPING 2
Por áqua abaixo
(14h, 15h40, 17h20, 19h, 20h40
Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
Cassino Royale
(15h, 18h, 21 h - Todos os dias)

JOINVILE

·

Cine Cidade 1
Cassino Royale
(15h, 18h, 21h-Todososdias)
Cine Cidade 2
Pulse

(14h, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30 -

Todos os dias)
Cine Mueller 1
Cassino Royale

·

(13h30, 161120, 19h1 O, 22h -
Todos os dias)
Cine Mueller 2
Happy Feet - O Pinguim

·

(14h, 16h40 - Todos os dias)
O Grande Truque
(19h20, 21 h50 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
Por água abaixo

(13h45, 15h40, 17h30, 19h30,
21 h20 - Todos os dias)

BLUMENAU

Cine Neumarkt 1
O amor não tira férias

(21 h30 - Sex/Sab)
Por água abaixo

(13h45, 15h30, 17h15, 19h05-
Sex/Sab)
(13h45, 15h30, 17h15, 19h05, 21h
- Dom/�eg/Ter/Qua/Oui)'
Cine Neumarkt 2
Cassino Royale

·

(13h30, 16h20, 19h1 O, 20h -
Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
Xuxa Gêmeas
(14h30, 16h30, 1_9h20, 21 h1 0-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
Um Bom ano

(14h15, 16h45, 19h15, 21h45-
Todos os dias)
Cine Neurnarkt 5 ,

Flyboys
(21 h30 - Todos os dias)
Volver

(14h, 16h40, 19h - Todos os dias)
Cine Neurnarkt 6
Happy Feet - O Pingüim
(14h1.0, 16h20 - Todos os dias)
Os Infiltrados
(18h30, 21 h20 - Todos os dias)

"

•

Acadêmicos de Engenharia
Mecânica da Unerj colocam
em prática, hoje
conhecimentos adquiridos
em sala .. O curso realiza uma

,

regata com modelos de

embarcações desenvolvidas

pelos próprios estudantes.A
atividade acontece no

Pesque-Pague Becker, das 8
, às 12 horas.

�AUTO DE NATAL

O Grupo de Teatro "Em Cena

Ação" promove amanhã, no
salão Barg, às 19h 30 um

Auto de Natal. Para

parfictpar, basta levar um ,

quilo de alimento não

perecível.
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Sistema hospitalar em colapso II .

Na edição semanal do jornal O Correio do Povo do dia 13 de dezembro de
!1986 a saúde pública foi destaque como mostramos ontem nesta página.

, .

Além das informacões divulgadas na edição anterior, a reportagem,
.

mostrava que a situação dos hospitais de Jaraguá do' Sul era critica. Desde
o ano de 1978, o Estado auxiliava o São José para qualquer investimento
em reformas e ampliações. O motivo principal apontado para dificuldade
era o déficit é o Inamps, que repassava valor menor do que os custos.
, .

Tal defasagem originou, além do déficit, constante saída de empregados,
atraídos por melhores ofertas junto a indústria e comércio local.
A classe empresarial, chamada a colaborar, programou, para o início de 87,
uma reunião com os hospitais da cidade, prefeitura, sindicatos patronais e

de empregados, clubes de serviço, associação' médica e outras

instituições, para a busca dos melhores meios para solucionar a

angustiante situação. Assim foi dado um passo importante para que as

entidades de saúde conseguissem se levantar e hoje, ofereçam um serviço
de qualidade.

II O DIA DE HOJE II O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

� SANTO
.

Santa Adelaide

,

� EFEMERIDES
Dia do Reservista

� 1965
Desce no Atlântico, perto das

. Bermudas, a cápsula Gemini 7,
tripulada pelos astronautas Frank
Borman e James Lovell.

,

� 1974
Testes finais no litoral do estado
do Rio de Janeiro concluem pela
existência de uma reserva de 500 a

600 milhões de barris de petróleo.

� 1981
Câmara dos Deputados aprova o

projeto do governo que
transformava o território de l)
Rondônia em estado.

()

,

II UTILIDADE PUBLICA •

'.'

� Pé na estrada
Começou ontem a

Operação Verão 2006/2007
, em Santa Catarina. No ano

passado, 137 pessoas
morreram e 1.848 ficaram
feridas durante o calor, só
rio Estado.

.Concurso
A Câmara dos Deputados
vai realizar concurso para
preencher 243 vagas. Os
salários variam entre R$
9,5 mil e R$ 3,2 mil. O
edital será publicado até o

. final de janeiro.

.Solidariedade
.

.
O Grupo dos Amigos
Solidários de Jaraguá
do Sul promove a

campanha Natal sem
fome. Para participar é
só confirmar a doação
pelo fone 9981-0298.

� 1997
O Tribunal de Imola, Itália, absolve
os seis acusados da morte do

.

piloto Aírton Senna, ocorrida em 10
de maio de 1994 durante o Grande
Prêmio de San Marino.

•

-

II PREVISAO DO TEMPO
•

· \·
,

I.

,

.. ANIVERSARIOS .'
. -1.

I

16/12

Naiara Baier
Suelen Nitzke
Adairto Nasato
Ivan Mareio Fodi
Dense Cristina Ronchi
Marise Maas Laube
Arnildo Zoz
Arduino Pedrotti
Julie A. N. Paglia
Marise M. Laube
Thomas Enrique Pivotto

Felipe B. G. Da Silva
-

Alexandra Voigt
Marcelo de Oliveira Freitas
Matheus Altafin Muller
Matheus E. W. Guesser
Ana B. Stiz

17/12

Ilário Bruch
Fabiane Franzner
Matheus Roberto de Lima
Vinicius Paulo H. da Silva
Jackeline Bassani

'

Caroline C.da Costa
Bruni Schwartz
Maicon Roberto Maier
Márcio Cezar Pinto
Marili Josiane Hafemann
Sérgio Lange I

Maria Aurelia Lenzi
Frank Barg
Everton G. Kurcheski
Roseli Nelmann

Douglas C. dos Santos
Lino Zweisk
Alida Gessner'
Cleverson Medeiros do

•

Nascimento
Márcia K. Fiedler
Ricardo Mader

Calor e pancadas de chuva
A atuação de uma massa de ar quente
mantém as temperaturas altas. O dia já ,

começa abafado e com os períodos de sol,
a temperatura sobe rapidamente. A
passagem de uma frente fria com fraca
atividade pelo oceano e o calor provocam
pancadas de chuva a partir da tarde.

•

,

.� CHAPECO
,

•

•

� Jaraquã do Sul e Região

Sol com nuvens. .

Chove à tarde e à noite.
Sol com algumas nuvens. Sol com nuvens. Deve'

•

Deve chover. chover à tarde.

� LAGES

•
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• NOVELAS

� GI_08() - 181-1
.. .

o Profeta
Marcos afirma que vê multo sofrimento
na casa de Clóvis B pede que SOnia
nunca se mude para lá, Ruth e Camllo
repreendem Marcos por ele ter ofendido
Olóvls, Clóvis anuncia que val retirar o
patroclnlo aos shows de Marcos, SOnia
pergunta a Clóvis de quem foi o
sofrimento que Marcos viu na casa dele,
Clóvis explica para SOnia que sua mulher
sofreu antes de falecer, Marcos contrata

Henrique para ajudá-lo a se promover,
Arnaldo encontra a ficha de Teresa numa

maternidade, IMargarida conta para Rosa
,

que ela é adotada, Sônia descobre que
não tem dinheiro para comprar os
remédios de Piragibe, Marcos diz a Baby
que ela está grávida de verdade,

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Vanessa se aproxima de Maria Clara, Caco
vai atrás de Arthur. LanceJoga vôlei contra
Tadeu e Marquinho, sem se revelar para o

filho, Vanessa fica intima de Maria Clara,
Gui cuida de Arthur. Lance banca o amigão,
mas Marquinho diz que sabe quem ele é,

,

Laura avisa Ultimo que Elizabeth está na
,

I UTI com uma infecção, Ultimo se

impressiona com a beleza de Vanessa,

Morgana dá dicas para Thierry conquistar
Maria, Vanessa encontra Arthur no hospital.
Vanessa manda Arthur colocar o terno

porque arrumou um emprego para ele,
Tadeu fica preso por causa da chuva e

Lance e Marquinho têm que esperá-lo
juntos, Maria vê Lance em um vídeo da

segurança do hotel.

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Francisco, ainda ímpressionado com que
Alice lhe disse, faz Alex prometer que não
vai morrer, Alex promete, mas diz que para
isso, ele tem que ser um bom menino e,
acima de tudo, ficar sempre perto dele,
Vinicius pede perdão a Sabrina, mas ela

prefere conversar no dia seguinte, Tônia
decide cancelar seu jantar corn Sílvio, pois
está com dor de cabeça, Alice elogia
Francisco a Leo, mas diz que o achou
muito nervoso, Leo decide adiar sua volta a

. '

I Inglaterra e avisa a Saldanha que quer
entrar num acordo com Marta e para isso,
planeja lhe dar um cheque de um milhão de
reais, Gabi e Angélica recusam a comida
de Selma, dizendo que comeram na rua,
mas se servem de salada, ao saber que ela
foi feita por Lucas, Diogo pressiona Lavinia
dizendo que ela é a única enfermeira apta a

ajudá-lo a tratar de Gabriel. Olivia confessa
,

a Jorge que está de olho num bonüao.
Sílvio dá o anel a Tônia, em prova do seu

amor, Luciano avisa a Giselle que Tereza

topou levá-los para dançar salsa, Giselle
diz que não quer levar sua mãe e que
preferia ir sozinha com ele, Sandra
comemora a compra do seu primeiro carro.
Saldanha vai a casa de Marta e Alex e os

comunica que Leo quer lhes fazer uma

proposta para não ter que reivindicar a

guarda de Francisco na justiça,
/

� RECORD - 19h15

\
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��HOJE
Sai Fla-Flu e entra Ivete
Sangalo, A baiana grava
hoje, no estádio do
Maracanã, no Rio de

,

Janeiro, seu novo OVO, A
gigantesca produção Inclui

. um camarote VIP
superequipado - com
bebidas e comidinhas,
Entre os que já
confirmaram presença,
Xuxa, Angélica e Luciano
Huck, Flora e Gilberto Gil
mais Juliana Paes, E isso é
só o começo, A baiana
promete arrasar com

microfone na mão e

emocionar a platéia,

��POLÊMICA
O livro Roberto Carlos em
Detalhes, biografia não
autorizada escrita pelo
historiador Paulo Cesar de

.

Araújo, continua deixando
rastro de Insatisfação,
Depois de Roberto, agora
sao parentes de Maria
Rita, a falecida mulher do
cantor, que querem
processar o autor, a quem
acusam de invasão de
privacidade e violação de
honra - o livro fala da vida
conjugal, desde sexo até
o sofrimento com a

doença Que vitimou a

mulher do Rei.

�

��INDICAÇAO
Cameron Diaz, 34 anos, declarou que
relações sexuais diárias podem ajudar as
pessoas a serem mais felizes, "Sexo é o

malar redutor de stress que existe", afirmou,
"Se ícsse parte da vida de
todas as pessoas, o mundo
seria multo feliz", Além das
declarações a respeito da
sociedade, Cameron Dlaz
aproveitou para falar o
Que mais gosta. "Eu amo,

a sensação física, eu
amo sentir meu coração
batendo e eu amo suar,

Transar sem dúvida é o

melhor caminho de

conseguir tudo isso".
Entendeu?

��QUE NOJO
Descobriram como Angelina
Jolla mantém o corpo sarado,

,

Comendo barata! Isso
mesmo, Pelo Jeito a atriz
Importou a Idéia de urn

,

desses lugares éxótlcos Que
ela accra visitar, Todo dia de
manhã a sra Pitt manoa 'um
insetinho pra dentro - que,
segunda ela, são ricos em

proteína! Bom, pra quem
costumava usar um pingente
com o sangue do marido (no
caso o ex Billy Bob Thorton),
tudo normal. Será que Pitt
também é adepto da
culinária?

,

��IMPERDIVEL
O Fantástico deste domingo
exibe o especial Os 7
Pecados Capitals, As
shuações serão
apr!ls�ntadas em blocos
separados, de
aproximadamente quatro
minutos de curação.Selton
Mello protagonlza o pecado
da soberba. Enquanto
Marcello Antony e Vladmir
Brichta vivem a esquete
sobre a lnveja.Bruno Garcia
e Zéu Britto estão na

história sobre a ira, Já
Deborah Secco é a

personagem principal de
Luxúria,

.

Bicho do Mato
Pitoco chama Cecília e Juba para irem

pegar o avião em Cuiabá, Márcia diz a

Daniela que quer largar a vida da cidade
para viver com os Guaporás. Maria Elisa
percebe que está sendo seguida por
Sombra, Ela tenta ligar para Eduardo, mas, _

a bateria de seu celular acabou, Hilton
cerca Suzana e a manda entrar no carro,
depois de receber ordens de Ramalho, ele
atira em Suzana, Sombra dá batidas no

carro de Maria Elisa, Betinha alerta Joca
que Maria Elisa pode estar em periqo.
Tavinho diz á Hiltof]1 que ele não pode mais
obedecer todas as ordens de Ramalho,
pois ele está passando do limites,
mandando matar todo mundo. Geraldo
chega e ameaça Ruth, que fica com medo,
Sombra persegue o carro de Maria Elisa
em uma estradinha, ele atira nos pneus
dela, ela não sabe o que fazer, de repente
um pneu estoura e o carro capota,

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Sérgio passa as Informações de Joana
para Noguelià e pede sigilo na

Investlgaçáo, Erlnla diz para Cllene que
nao val avisar os convidados sobre o

término do casamento e afirma que val,
fazer de tudo para ter Miguel de volta,
Lucilia arruma a casa para' receber
Miguel, Carmo val até o gabinete de
Leonardo para conversar sobre o

assassinato que ocorreu no morro do
Torto, Miguel chega à casa de
Joana, Joana aprsenta Miguel para
a sua familia, Haroldo pergunta para Miguel
quais são as Intenções dele com Joana,
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li HOROSCOPO

Encontro do Portuga

..

Manoel convidou uma mulher que ele achava maravilhosa para ir a um restaurante,
daqueles muito finos.
Só que o português estava tão nervoso que não sabia o que dizer à mulher. Para se

inspirar, decidiu olhar em volta para todos os outros casais,
Então, numa mesa, o homem diz à acompanhante: ,/

- Você quer mel, minha abelhinha?
Numa outra mesa também estava um outro casal:
- Você quer açúcar meu torrãozinho.
O Manoel ao ouvir isto, teve uma idéia e, assim que chegaram as entradas, ele vira-

,

se para a mulher e diz:
- Quer presunto, minha porca?

Trânsito Engarrafado
"

O bebum tava totalmente travado, quando viu um grupo de pessoas amontoado na

esquina, e pergunta: ,
.

- Nossa, mas, (hic) o que aconteceu? Por que esse cara tá caído aí (hic) no chão?
- Ahh, foi uma batida.

,

- Uma batida, né? Tá vendo (hic) só? E por isso que eu só tomo da pura!
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Aries 20/3 a 20/4
Você não pensou que seria tão fácil convencê
los? O que foi, se decepcionou, queria um

pouco de encrenca para ter mais graça? Pare
com isso, amigo ariano, você está recém

começando o processo.. Pelo tamanho do

que você pretende fazer, vai precisar de ajuda,
e nada como um pessoal antenado, que
entende logo as coisas,

Touro 21/4 a 20/5 ,

Trabalhe em prol de sua própria causa, taurino

querido, Você passou toda a semana fazendo
lindos planos, imaginando, esperando ter
tempo para cuidar de suas coisas e agora flca
ai, com o controle remoto na mão, zapeanrío:
todos os canais, sem chegar nunca à sua
estação, Essas e outras armadilhas, você só
cal nelas porque quer",

Gêmeos 21/5 a 20/6
E Isso al, gemlnlano, uma de suas mlssOes no

cosmos é manter tudo em movimento, Isso cal
bem para alguém. tao animado como você, nãe
é mesmo? Todo mundo a sua volta está
pensando em romance e certamente você não
é diferente, Se alguém lhe Interessa, faça o

que você sabe fazer, movimente-se, solte a

sua dançai'

Câncer 21/6 a 21/7
Flashes da intuição, mensagens do
inconsciente, histórias de sonhos: tudo isso

pode ser reunido no que você faz, Rejeitar sua
subjetividade só faz complicar as coisas para si
mesmo, A riqueza da vida interior se reflete na

qualidade da vida objetiva, No fundo de suas

águas, a sede da força, motor que anima suas

ondas criativas,

Leão 22/7 a 22/8
Tem se surpreendido com algumas

,

descobertas sobre si mesmo? E, quando a

gente começa a remexer nas camadas mais
profundas aparece de tudo, desde o luminoso
até. o obscuro, Este último é sempre o mais '

perturbador, entretanto também costuma ser

aquele que, quando trazido à consciência, gera
as transformaçOes mais positivas,

Virgem 23/8 a 22/9
Só porque você nunca fez, não é motivo pra
continuar não fazendo, Surpreender-se consigo
mesmo pOderá ser, entre outras coisas, uma
experiência divertida, E, o ser de Virgem,
apesar de sua decantada objetividade e

afinidade com assuntos terrenos, também tem
seus mlsténos, complexidades e Inusitadas
singularidades,

,

I

Capricórnio 22/2, a 21/1
Você está sendo convidado, solicitado,
reconhecido: por que não ir? COnfira, capríca: 0-
movimento desperta a vida, traz renovação,
Mobilize recursos acumulados, faça a energia
circular. Não esqueça, porém, de valorizar o seu

conhecimento e sua experiência, Você tem
elementos que fazem a diferença, saiba usar

seus trunfos,

'Aquário 21/1 a 18/2
Se alguns pontos do trajeto não estão bem
definidos, estacione sua nave e pare um

pouquinho para esclarecê-los e detalhá-los,
qualifique sua proposta, As exigências e

demandas vão aumentar daqui a pouco e

certamente você val querer continuar no ,

comando, apertando os botões, Hãn? Não é para:
preocupá-lo, não, é só para manter-se alerta, :

.
'

"
"

"

,

Peixes 19/2 a 19/3 ., .

Ah, sim, você está superbem sozinha, mas talvez
venha a ter companhia. Se alguém aparecer sem ,

avisar, sua casa está em condições? Roupas
espalhadas pelas cadeiras, a pia chela de louça '

,

, por lavar", Ok, ok, sem mais comentários, De
qualquer maneira, amigo peixe, sempre há uma

ou outra coisa para organizar e não mergulhar no
caos, Q que pensa,

.�
"

•

.�<
"
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Libra 23/9 a 22/10
Você tem todos os ingredientes, instrumentos e

recursos diante de suas mãos habilidosas, já
escreveu as pautas e as receitas, agora só falta

sequr o mapa e realizar a expedição até o lugar
onde marcou o X, Sua meta é objeto, mola
propulsora, mas o tesouro a desenterrar é você,
sujeito que se descobre no decorrer da jornada,

Escorpião 23/10 a 21/11
Uma nova via de comunicação vem se abrindo,
pode até se escancarar se você quiser. O que,
de você, está pedindo expressão? Algumas
coisas já chegaram ao ponto certo, estão
maduras, mas só cumprirão seu ciclo com a

rnaterlaltzaçáo. Por mais impalpáveis que
pareçam suas idéias, deve haver alguma
linguagem para dar-lhes forma,

Sagitário 22/11 a 21/12
Se depender de você, será o máximo, não
resta dúvida. Como, no entanto, há mais
gente participando dessa história, seria legal
atualizá-Ias, dar uma noção do que você
pretende, uma primeira leitura, Já pensou se,
na hora do show, sá você souber o texto?
Nem todos têm o mesmo talento para a

lrnprovlsação que você".

•

J

,

,

,
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Por Moa Goncalves
>

moagoncalves@netuno.com.br
•

SPRING SUMMER

\

•

Hoje a noite, a festa Spring
Summer movimenta o Banana

Joe, em Sao Francisco do Sui, na
praia de Ubatuba. O babado
estará em clima de despedida da

primavera e comemorando o
,

clima de férias. O festerê será

embalado pelo Grupo Swing
Muleque e pelo Dj Caverna (no
palco), e nas tendas quem vai

agitar o pedaço são os Djs Alan '

Madeira, Rava e Alex Silva.
Festa das boas.

Piero Ragazzi de Freitas e

Scheila Cristina Chiodini
se casam hoje., Tudo de

bom ao casal!

_', ,,,
,

�
=
CI.
CII
...

• •

c
-

.f ,
"ti
...
c
CI.
c
n
CI
CII
ell

VIRADA DE ANO
A nossa sempre querida e

elegante Dra. Cleusa ,e o marido
,

Dr. Emir Amin Ghanen já estão

preparando os mínimos detalhes
para a virada de ano. O casal
celebra 2007 coni amigos 110

triplex da família ern Balneário
Carnboriú.

PRAIAS
O laudo divulgado esta semana pela Fundação Estadualdo Meio Ambiente de
Santa. Catarina (Fatma) apresenta um quadro preocupante: a poucos dias da

chegada do verão, 25% das praias do estado de Santa Catarina têm condições
impróprias para banho. Ao todo. são 45 praias contaminadas. Depois da Bahia,
a maioria dos turistas procura Santa Catarina. Mas a falta de um programa de
saneamento básico está contribuindo para o êxodo litorâneo. Ninguém merece!' ;g
Apenas 13% da população do estado são atendidos por saneamento. Jaraguá .�
do Sul, graças a Deus, esta muito bem, obrigado! �

Rafael Mauerberg e Tatiana Karsten
em seu casamento no

sábado(02/12), na AABB, muito
amor e felicidades ao casal

-

•

Santa Catarina

/

O CORREIO DO POVO

\

Hoje quem celebra mais um aniversário,
cercada de amigos e familiares em

Jaraguá do Sul, é Iidegard Engelmann. Os
nossos maiores cumprimentos .

o dentista Carlos Alberto Emmendoerfer, a

esposa Iara e os filhos curtirão virada de
.

ano na orla do balneário de Barrai Velha.

E O amigo Luis Rogério Povoas, o popular
Leca, dono da franquia Wizard em

Jaraguá, está desfilando com um corpinho
sarado e 20 kg a menos. Ele está agora
com 100 kg redondos. Tudo isso fruto de
muita academia e um segredinho
alimentar: Leca trocou a cerveja pelo
chope. Segundo ele, chope não é

,

fermentado, portando não engorda. E
mole?

Pois é, gente. Lembram daquela mulher em
São Paulo que foi pega em 2005 roubando
um pote de manteiga para dar à sua filha?
Quem diria: ela foi condenada pela Justiça.
A Justiça condenou a empregada doméstica
Angélica Aparecida Souza, 19 anos, a

quatro anos de prisão em regime semi
aberto. Nada contra a decisão judicial, mas
verdadeiros ladrões estão saltinhos - e bem
saltinhos. ..

.

Hoje à noite na Combat acontece a Bye
Bye 2006, a última festa do ano. Presença '$
do OJ Carlos Fuse. '

Agradeço o mimo recebido do amigo
Gerson Bublitz, diretor da Santa Catarina
Embalagens. Valeu .

I :.

Cotovia Moda Gesta�nlte 4
..

, .

" '.. ,

A moda da futura mamãe .

. ,

CÓPIAS PARA TODOS
._._-------_._----�-_._-�---

Época do construir
. ou retormar

,

A Casa do Toner está
,

arrasando com a promoção
de cópias e impressões, a

partir de seis centavos. Além
disso a empresa presta vários

. . -

serviços corno rmpressoes

coloridas, encadernações e

outros. Informações pelo 47-
3275-0309.

............. ""

"... .....

j
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Construir ou reformar ficou mais fácil para
os clientes do Figueira Material de

Construção, pois podem contar com o

crediário próprio da loja, além de linhas de
financiamento pelo Bradesco, Banco do

Brasil, Caixa e Sesicred. Os clientes podem
contar ainda com a variedade de produtos,
sempre das melhores marcas, e o.

.

atendimento especializado, pronto para
orientar sobre as melhores soluções. A loja
do Figueira Material de Construção fica na

rua José Teodoro Ribeiro, 2793 e atende

pelo telefone 47-3370-4508,

Passe o verão na piscina
. o calor típico desta época do ano tem feito aumentar a procura por
piseinastesldenciais. Com tamanhos variados, a piscina é uma ótim:a

opção para aquele mergulho refrescante a qualquer hora, mesmo longe
do litoral. A Personal Piscinas, de Jaraguá do Sul, é uma das
empresas especializadas do segmento na região. Seus' produtos .

. podem ser adaptados aos mais variados projetos arquitetônicos e as
, ,

necessidades de cada família. Segundo arquitetos o ideal é pensar na

piscina como parte da área de lazer, que pode reunir também
churrasqueira e demais itens de conforto e entretenimento da
residência. Mas é possível adaptar as piscinas ao espaço existente,
desde que este oferece as medidas mínimas necessárias. O ideal,
antes de decidir pela compra, é procurar os especialistas da Personal
Piscinas e expor as dúvidas em relação ao projeto. Com certeza, eles
acharão as melhores soluções, Mais informações pelos telefones 47-
3372-1798 e 3370-8200,

BICHOS DE
�

ESTIMAÇAO
Quern rnora na Ilha da

Figueira e quer deixar o
bichinho de estimacão mais

. ,

bonito, conta com a alta
qualidade de atendimento da
Agropecuária e Pet Shop
Adriano,

•
•

"

Nestas festas de final de ano é comum as famílias
deixarem a cidade para visitar parentes, passar a
temporada na praia ou viajar, Importante zelar pela
segurança neste período, avisando à PM sobre a

viagem, destacando que a casa estará vazia,

Contudo, se houver necessidade de uma vigilância
mais osténsiva, seja humana ou eletrônica, o
caminho são as empresas de segurança privada
como, por exemplo, a Tele-Alarme, que
recentemente se aliou a Autotec para oferecer um

serviço, ainda mais completo, Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone 47-3372-3680.

" .",....
.

,., f'"
.,"

i
.

Só para lembrar: hoje, sábado 16/12, o comércio
de rua funciona até 17 'horas e amanhã, domingo,
abre entre 15 e 19 horas,
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