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Portal em tributo
aos colonlzadores
de Jaragua do Sul
Localizado no KM 25 da rodovia
SC- 416, o Portal Germânico foi
inaugurado na rnanhádo último
sábado. Com 107 metros

, cuadrados O(l área construída,
_
custou" R$'-171 mü. Um segundo

�" - portal está projetado para o bairro
- .Mereu Hamos.homenaqeando a

- comunidade italiana .
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.PÁGINA 5

Impasse impede
a implantaçãO/de

, .

passagem umca
A passagem única para usuários
do fransporte coletivo de Jaraguá
do Sul anunciada para dezembro

-

ainda vai demorar, por eonta de

impasse entre a prefeitura e a

concessionária .
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JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.708 • R$ 1,00'

Heltor.ría UFSC anuncia
campus para Joinville
Mas, para garantir a universidade municíplo vai ter-que desapropriar terreno às margens da BR-101 até 15 de
setembro. Comissão vai analisar quais os cursos oferecidos e se serão descentralizados na região .• pAGINA 5

oBoticário' você pode ser o que quiser
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TRANSJARAGUÁ: OBRA PRINélPAl AINDA VAI DEMORAR

redacao@ocorreiodopovo,com,br

Novo terminal central

longe de ser constnúdo
Passagem única anunciada

para dezembro pode
não ser uma realidade

CÉSAR JUNKES

Atendimento precário na Agência
do Trabalho irrita os usuários
JARAGUÁ DO SUL

Quem necessita dos serviços
prestados pela Agência do
Ministério do Trabalho, órgão do
Governo Federal, precisa, antes
de qualquer coisa, ter calma. É
que, além do local não ter

condições adequadas de abrigar
os usuários à espera de senhas,
todos os atendimentos são feitos

por apenas uma pessoa.
Oproblema começou emabril

quando um dos funcionários se

demitiu. Um segundo está
doentado e sem previsão de
retorno.Segundo a chefe da

Agência, Leine Lansky, a única

que restou, não há solução
imediata parao problema. "Estou
organizando o novo horário

,

,

porque,mesmoquerendo, não há
solução imediata para aquestão",

adiantou. A única forma de

ampliar o número de atendentes
é a partir de concurso público ou

contratação, ambas as ações sem
definição positiva, por enquanto.
A situação é irritante Ivete

Machado teve de ir à Agência
quatro vezes até garantir uma das
30 senhas distribuídas ao dia, 15

pela manhã e o restante à tarde.
"É uma falta de respeito", resumiu
Rosane Lopes, que ontemdecidiu
chegar cedo, às 7h15, para tentar
o atendimento iniciado só depois
das9h.

Conforme o vereador Pedro
Garcia, da Câmara tenta mini

mizar o quadro.Urna audi-ência
com o delegado regional está
agendada para segunda-feira, em

, Florianópolis.Na sexta, 17, elevirá
a Jaraguá do Sul. (KE)

CELSO MACHADO
JARAGUÁ DO SUL

Bilhetagem eletrônica, pas
sagem única para quem circula

pelos principais bairros e cons

trução de um novo terminal ur
bano namesma áreado atual são
obras e serviços do projetoTrans
jaraguá que ainda estão longe de
se materializarem. Om novo

, pedido de dilatação do prazo de
31 de julho para a conclusão das
obras feito pela empresa, agora
até dezembro próximo, está na

Câmara para votação.
Á encrencámaior envolve a

desapropriação de área contígua
ao atual terminal. Segundo
Décio Bogo, diretor adrninistra
tivo da empresa em entrevista à

Rádio [araguá, 'não existe com

promisso contratual para que a

Canarinho desaproprie o terreno.
Afirmou, ainda, que a prefeitura lidade pública e desapropriação,
precisa entregar a ordem de amigáveis ou não.
serviço e, por isso, a empresa se A afirmação foi repetida pelo
vê impedida legalmente de Procurador Geral do Município
construir em cima de área de Eduardo Marquardt, durante
domínio público.O secretário de . entrevis ta coletiva com a

UrbanismoAfonso PíazeraNeto, " imprensa na sexta-feira à tarde.
rebateu afirmandoque isso não -Nos investimentoshá uma ton

aconteceu porque a empresa terá ': trapartida contratutal da Ca
de indicar as áreas ríecessárias 'narinho de R$ :3,7 milhões

para fins de declar��ão de uti- acordada quando da renovação

I
k

Não há prazo para o benefício da passagem com preço único

da concessão por mais dez anos
no -ano passado. O secretário
garantiu que o projeto em sua

íntegra foi entregue à empresa
em 2006 durante reunião

realizada na sede do corpo de
bombeiros voluntários, junto com,
avaliação da,· área a . ser

desapropriada, com custo bem
abaixo que o pretendido pela
proprietária do terreno.

Tarifa única'depende dos terminais integrados
O sistema' de trimsporte

integrado entre bairros con

templa a construção de mini

terminais, com estruturas de
abrigos de passageiros aco

pladas, mas que também

dependem de localização e

desapropriações.
Por isso, a bilhetagem ele

trônica, com passagem única

prevista pela prefeitura para
dezembro e que exige programa
de software complexo, caro e não

. disponível de. imédiato, não
deverá ser implantada ainda
neste ano. O que significa dizer

que até o final de 2007 o usuário
do transporte coletivo urbano da
cidade vai continuar com o

sistema atual. Até agora, do

projeto de Mobilidade urbana, o
chamado Transjaraguá, apenas
parte dos 180 abrigos para

passageiros, de responsabilidade
da Viação Canarinho, foram
colocados. (eM)

CÉSAR JUNKES

Piazera: obras estão autorizadas.

CÉSAR JUNKES

Mesas para atendimento estão vazias na Agência do Ministério do Trabalho

Educação soluciona impasse
.
e inicia obra ai'nda este mês
JARAGUÁ DO SUL

Há quase um ano o Rotary
Club de [araguádo Sul doou um
terreno para a construção do
Centro de Educação Infantil-do
Bairro Boa Vista. Mas, até agora
as crianças continuamsemcreche

naquela localidade.
ConformeAnésioAlexandre,

secretário de Educação, a obra
inicia este mês e ainda não virou
realidade porque a administração
pública estava negociando a

ampliação do espaço através de
umapermuta. Com estadefinição,
foi finalmente aberta a licitação de

escolha da empresa responsável
pela construção, definida na"

semana passada. O investimento :

é de quase R$ 172 mil e vem de
recursosmunicipais.

Depois de pronto, o Centro
deve atender cerca de 60 crianças.
Atualmente a lista de espera'pma
ingressar na educação infantil

pública tem, pelomenos, 1.200mil
nomes. Na tentativa de diminuir
este número, o secretário diz que
é quase certa a ínauguração de
outra creche, em parceira com o

Sesi/Fiesc, no Bairro Ilha da

Figueira, até o final de 2007. (KE)
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COMISSÃO: REPRESENTANTES DE QUATRO MUNiCípIOS DEVEM DEfiNIR CURSOS

Botelho diz que terreno na
BR-IOI é o 'mais viável�
Para aulas começarem
em 2009, escritura
deve sair até setembro

DAIANE ZANGHELINI

ARAQUARI
Na audiência pública reali

zada ontem à noite, no Colégio
Agrícola de Araquari, o reitor

daUFSC (Universidade Federal
de Santa Catarina), Lúcio Bo

telho, disse que terreno disponí
vel às margens da BR-101, em
Joinville, vai garantir que o

campus se tome independente
da universidade federal em
médio prazo. Para que o espaço
comece a ser construído em

2008, no entanto, o município
terá que desapropriar a área -

"que pertence a proprietários
rurais - até 15 de setembro.

Botelho disse que oConselho
Universitário considera que o

terreno em Joinville, s�tuado no

PIERD RAGAZZI

Botelho disse que campus deve ter condições de se tornar "autônomo"

entroncamento da BR-101 com

a 280 (perto do acesso a Join
ville) seja o "mais viável" para
atender a demanda prevista de
1.500 estudantes. Entre os

motivos está a área de 1,2milhão
de metros quadrados e o fácil
acesso viário. O reitor também

sugeriu a formação de comissão
- formadapor lideranças políticas
e empresariais de [oinville,

Jaraguá do Sul, Guaramirim e

Araquari - para definir quais os

cursos oferecidos e se eles serão
descentralizados na região.

O projeto de instalação do

campus da UFSC no norte do
Estado precisa ser apresentado ao
MEC (Ministério da Educação
eCultura) até dia 30 de setembro
para garantir os recursos no

orçamento do próximo ano.

Acidentes deixàm trêsmortos na microrregião
JARAGUÁ DO SUL

Três pessoas morreram em

. acidentes namicrorregião no fim
de-semana. O primeiro aconte

ceu às 3h da madrugada de

sábado, na Rua Prefeito José
Bauer, Três Rios do Sul. O piloto
da motocicleta CO 150 placas
MBY-5603, de Jaraguá do Sul,
Janderson de Farias, 19 anos,

perdeu o controle damoto e cho
cou-se contra um paralelepípedo
num terreno baldio. A carona

I Crislaine Quintino dos Santos,
18, teve traumatismo craniano e

morreunoHospitalSãoJosé, para
onde tinha sido encaminhada.

Outra moça que estava de
caronanamoto, RB., 17 anos, foi
levada ao hospital com suspeita
de fratura no braço direito.

Janderson, que teve ferimentos
no rosto e na cabeça, prestou
depoimento na delegacia por

dirigir sem carteira de habilitação
e por excesso de passageiros na

CESAR JUNKES

Audi ficou totalmente destruído, acidente causou a morte do motorista

mot? e foi liberado em seguida. ressaltou que a pouca iluminação
As 3h40 de domingo, na nolocalpodetersidocontribuído

Avenida Prefeito Waldema�-- com o acidente.
Grubba, perto do trevo de

_

AFOGAMENTO - Na

Schroeder, o condutor do Audi tarde de. sábado, o menino Igor
A3 placasMGY-0040, de Jaraguá Meyer Karsten, de um ano e seis

do Sul, EmersonSilvaMachado, meses, morreu afogado na casa

35, médico, bateu c�ntra um. dos avós, naRuaHenrique Fuck,
.

poste emorreu na hora. Segundo BairroSeminário, emCorupá. Ele
a Polícia Rodoviária Federal, o· foi encontrado por familiares

condutorteriaseperdidonacurva dentro da lagoa de peixes da

perto do trevo. A PRF também residência, já sem vida. (DZ)

Prefeitura entrega portal e presta
home'nagem aos colonizadores
JARAGUÁ DO SUL

Localizado no KM 25 da
rodovia SC- 416, que leva ao

município de Pomerode, o Portal
Germânico, o primeiro dos portais
homenageando etnias que

ajudaram a colonizar Jaraguá do
Sul, foi inaugurado na manhã de
sábado. Com 107 metros

quadrados de área construída,
custou R$ 171 mil, dos quais R$
100miloriundos doMinistério do
Turismo.Um segundo portal está
projetado para o bairro Nereu

Ramos; homenageando a

comunidade italiana. O terceiro,
a ser construído na. avenida
Waldemar Grubba, destacará a

força trabalhadora e empresarial
da cidade. Desfile das sociedades
de 'Tiro de Rio do Cerro II, de
alunos das escolas deEnsinoBásico

JoãoRomárioMoreira e deEnsino
Fundamental Ricieri Marcatto
mareou aentregadaobra.O casal,
Valdemar Wolkmann e Erna
Laub�Wolkmann, moradores do
bairro, foihomenageados pelos 62
anos de casados.
A idéia é criar pontos de

referências para visitantes e turista
sobre a cidade e municípios .

vizinhos, serviços hoje
centralizados em repartições
públicas. De' acordo com o

secretário de Desenvolvimenro
Econômico, Márcio Silveira, já
iniciaram negociações com a PM

para locação de policiais que farão
a guarda na entrada do Rio do
Cerro. Além do aumento da

segurança, a secretaria inicia

parceria para ceder espaço a guias
turísticos. (eM)

.t

CESAR JUNKES

Portal é o primeiro de três projetados pela prefeitura

Empresa i'nvestiga causas do
descarrilamento .de 14 vagões
SÃO BENTO DO SUL

Mais um incidente en

volvendo a empresaALL (Amé
rica Latina Logística) aconteceu
no último final de semana. No

sábado, porvolta das 18 horas, um
trem descarrilou no bairro de Rio
Natal, localidade pertencente a

São Bento do Sul.
Dos 80 vagões que seguiam

vazios de Corupá a cidade de Rio

Negro, no Paraná, 14 saíram dos
trilhos 'e alguns tombaram a beira
do caminho.Não houve feridos e
os técnicos e operários da empresa
fizeram a limpeza dos trilhos ainda
namadrugada e colocaramo trem

em funcionamento por volta das

6hdamanhã.
De acordo com Bruno

Filgueiras, assessor de imprensa da
ALL, aempresapretende abriruma
sindicância para apurar as causas
do acidente que podem ser:

quebra de trilho, falha em um dos

dormenres, falhahumana, ou falha
mecânica. A empresa terá até 30
dias para apresentar os resultados
da sindicância, mas espera
divulgar na metade do 'tempo
previsto: BrunoFilgueiras afirmou

.

aoOCorreio doPovo que, através
dos registros contidos no

computadordebordodo trem, será
possívelesclarecero fato e prevenir
futuros incidentes no local. (OA)

,
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Homenagem Trilha Sonora
Amanhã, a EscolaAnnaTõwe

Nagel vai realizar um café

palestra em homenagem ao Dia
dos Pais. "Como evitar preo

cupações e começar a viver?" é

o tema da palestra que será

ministrada pelo trainer, Diego
Sternheim. O evento começa
às 19 horas no Ginásio de

Esportes.

A banda de Guaramirim

Fly-X terá as canções do disco
"Dirt On My Shoes" uti
lizadas para trilha sonora do

programa "Esporte. na Ado
lescência", que será vei

culado no Canal Futura. O

programa, que teve a estréia

no sábado, será retransmitido
hoje às 18h20.

A familia médica de Jaraguá do Sul, encontra-se muito
consternada e enlutada pelo falecimento de um

componente da classe,

Dr. Emerson Silva Machado,
um ser humano de inegualável formação, que em toda a sua

vida dedicou-se em seu trabalho, teve a sua vida repentinamente
subtraída de nosso meio no dia 4/agosto 2007, deixando-nos
carentes de sua bondade, compaixão e amor ao próximo.

Temos a certeza de que estejas ao lado de Deus, neste
momentoDr.Emerson, ajudando-o na vinda de novos seres a

estemundo..

Presidente Dr.Jean Beno S.Lucht

.
e Vice Luis Carlos Bianchi.

PROjARAGuA
FORU.M PE.RMAN.ENT.E:
DE DE5ÉNVOlVIMENTO

CONSELHO DO FÓRUM PROJARAGUÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2007

o Conselheiro-Presidente doPROJARAGUÁ, convida
os associados para a reunião plenária ordlnária a ser

realizada no dia 14 de agosto de 2007, às 19 horas,
na ARENA JARAGUÁ, tendo como pauta principal:
a) Planejamento Estratégico da Cidade para 2030.

Jaraguá do SuL, 30 de julho de 2007.

Anselmo Luiz Jorge Ramos - Presidente

unimedlft
AGRADECIMENTO E CONVITE

PARA MISSA DE 7º DIA

A Unimed Jaraguá do Sul presta sua última

homenagem ao Médico-Cooperado e Amigo

DR EMERSON SILVA MACHADO

e convida a todos para missa de Sétimo Dia a

realizar-se na Sexta- Feira (10.8.2007) na Igreja
Católica Matriz na' Rua Marechal Deodoro da
Fonseca em Jaraguá do Sul às 19h.

ocorreio.com@ocorreiodopovo.com.br

Recuperação
do morro
As 15 empresas queman

têm antenas no Morro da
. Boa Vista participarão de
consórcio para bancar cons

trução e manutenção de
condomínio no local. A
Prefeitura propôs a obra para acabar com apoluição visual e
incentivar o turism6 .. Para manutenção do condomínio, as

empresas de televisâo.rádio e telefonia fixa deverão contribuir
com R$ 368 mensais, divididos entre elas por meio de cotas

de utilização do espaço. As entidades sem fins lucrativos que
mantém antenas no local (como bombeiros e polícia) serão

. isentas da taxa.

Orientação em Barra Velha
Os agricultores rurais receberam na última semana orientação

sobre preparo de calda de pulverização (no manuseio 'com
agrotóxicos e no período de carência do produto). O encontro foi
realizadono salãoda IgrejadeRioNovo e contou comaparticipação
de funcionários da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca e

engenheiros que atuamna área. Entre os assuntos debatidos estavam
a lavagem das embalagens, locais de entregas, a importância de
consumir alimentos sem resíduos, entre outros.

.Concurso
As· inscrições para Concurso

Público de Schroeder abrem no

. dia de 20 de agosto e encerram
em 6 de setembro. As vagas são

para cardiologista, clínico gerar
e ginecologista, psicopedagogo,
psicólogo, professor A e C,
professor B e C, auxiliar de RH,
auxiliar de contabilidade,
auxiliar de biblioteca, auxiliar de
.expediente.: técnico em en

fermagem, operador de ETA/
ETE, auxiliar de serviços gerais
1 e 2, eletricista, encanador,
motorista, motorista de ca

minhão, operador demáquina 1,
pedreiro e servente. O edital

. pode ser consultado no en

dereço: www.schroeder.com.br
ou www.fameg.edu.br.

Exposição
A 1 ª Mostra dos Trabalhos

dos acadêmicos do curso de

Arquitetura e Urbanismo da

Unerj acontece no Museu do
Mar, em São Francisco do Sul.
A mostra "Olhar para São
Francisco" reúne trabalhos
desenvolvidos pelos estu

dantes durante o período
letivo, com foco na arqui
tetura e na paisagem do mu

nicípio. O interesse pelos
casarios e pelo espaço urbano

que preserva ainda as ca

racterísticas de uma cidade
com forte influência açoriana
sempre estimulou diversos
TCCs e pesquisas de iniciação
científica. A visitação ocorre
até o dia 28 de agosto.

-

Eventos cancelados
A chuva e o mau tempo fizeram corn que dois eventos previstos

para acontecer nesse domingo fossem adiados. Agendada para as

10 horas, a inauguração daRuaCarlosOeschler; localizadanoBairro
Ilha da Figueira acabou não acontecendo. Ainda não há previsão
de uma nova data. Já a quarta edição do show na praça, com a

dupla Sandro Luis e Alexandre e a Banda InNatura foi cancelada
e adiada para a segunda quinzenà de setembro. Outra edição do
"Show na Praça" será realizada no próximo dia 12, e terá como

atração principal os finalistas do Festival Sertanejo e Popular.

;FALECIMENTOS
Faleceu às 4h do dia 5/8, o

" senhor Emerson Machado com

idade de 35 anos. O sepu�amento
foi realizado no cemitério
Municipal de Cruz Aita-RS.

Faleceu às 21 h do dia 5/8, a
senhora Maria Fossile com

idade de 93 anos. O velório foi
realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no

cemitério de Nereu Ramos.

Faleceu às 18h do dia 3/8,
Walderes Kuchenbecker com
idade de 42 anos. O veló�o foi
realizado na Capela Mortuária
Cristo Bom Pastor e o

sepultamento no cemitério do Rio
Cerro II.

Faleceu às 21 h do dia 3/8, a
senhora Enedina de Paula Grim
com idade de 58 anos. O velório
foi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no

cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 22h30 do dia 4/8, o
senhor Alcir Marin�o Rosa com

idade de 65 anos. O velório foi
realizado na Capela Mortuária
Senhor Bom Jesus e o

sepultamento no cemitério
Municipal de Guaramirim.

LOTERIAS
• MEGA SENA

CHEGOU
NET VIRTU8 E
BRASILEIRAO.

.#
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GENTE·I Daniele Santos (interina)

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem
ser enviadas até sexta-feira pela manhã,
É obrigatório o enviq em alta resolução,

publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

,

No úJtimo sábado dia 4 comemorou mais um ano de experiência nosso querido amigo
Diógenes da FORMIGARIINFORMÁTICA. Desejamos saúde, felicidades e muito sucesso!

Cola grau em Administração
Recursos Humanos no próximo dia

11/9, Gilmar Forlin. Sua família lhe

deseía muito sucesso!
'

Os pais e irmãos parabenizam
Pamela Sue len Ribeiro Que ,

completa 18 anos dia 10

Apagou velinhas no sábado a querida
enfermeira Kátia: Felicidades de toda a

c ,'o,
'.' .turma do Hosp�t\I, São José e

�:':.�., ..::.' -,';.<, .' de-quem t� !illla muito!

r'··'
,",'

L

--

: '

Parabéns Renatha e José Henrique Que
contraíram matrimônio dia 19/7. A torcida é de
seus pais João e Marlene, José Maria e Regina

Aniversariou dia 4, Nivo Jahn Os pa'espo f'"
. IS, a

��,�, ..' ho Mlkael fazem a homenagem.
�

MaykOm
J"nqueira de
lima completa
17 anosno
pró�imo dia �.
A l1)�e e as tias

mandamoS
, \parabens,

Nathany Roberta dos Santos

completa 15 anos hoje.Na foto
recebendo um 'abraço carinhoso da

prima fanana Beijos da mãe Luzia!

Os pais Maurício e Sandra, os
avós e a oma parabenizam Gabriel
Winter Rodrigues que completa

11 anos no próximo dia 12

Os pais, irmãos e o namorado

parabenizam e desejam
muito sucesso para

Dorizete Andreghetorli Que
se forma em Administração

neste sábado

,

!J .

/tuis f!,t)stavo Kopp completa14 apos no próximo dia 10
O�F pais Marcos e Luzia

'

, ",desejam felicidades/

.. '

-- --- -- -------(-------�--

A competente
massoterapeut
a Lourdes
Marcílio
completa idade
nova dia 8 e

recebe todo
carinhos dos
filhos e demais
familiares.
Parabéns!

•

�
Completa idade nova Maria Terezinha Andrade.
Felicidades da sua filha Andréia e demais filhos.

Na foto Daniela e Fábio Maestri, Eles Que
recentemente voltaram de férias em Aruba no Caribe

Completou idade nova dia .4,
José1\oberto Souza de Bnt�.
A famma do suteco do Alemao

manca os parabéns!
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CHOCALHO
Quem está contando os dias
para a chegada do primeiro
herdeiro é o casal Juliana e

Rogério Daniel. O
pimpolho nasce amanhã, e

já tem nome 'e sobrenome
para o batismo, será um

menino chamado Maikon
[agelskí Daniel. Seja bem
vindo!

IDADE NOVA
É bem nesta terça-feira, que
meu grande camarada Célio
Lange, o popular Celinho
Sport, bate as taças e faz
timtim, porque é hoje que
ele comemora a idade nova.

Os nossos parabéns!

CAMINHO DA ROÇA
Olha só, . Alguém
acredita??? Fidel promete
tratamento justo a pugilistas
"fujões" que vieram

participar do nosso Pàn.
Não se sabe agora, mas

antigamente, segundo a

lenda, os desvios
ideológicos eram punidos
com um eSt:ág(o_o nos

canaviais.
"

!
.

- -:';.1>'

•

MOÇÃO DE REPÚDIO
. É: 'não são somente as

Câmaras de Vereadores que
fazem mocões, não. Tanto é

que um grupo de amigos
que-freqüenta oS bares Meu
Boteco e Cachaçaria Água
Doce .já estão redigindo a

sua e pretendem enviar

cópias para ANGAVEA
(Associacão Nacional dos
Fabrica�tes de Veículos
Automotores) e para cada
montadora presente- no

país. A moção expressa

indignação e repúdio contra
a intenção de fabricação no
Brasil de automóveis que
somente ligam o motor após
o motorista soprar num

bafômetro instalado no

painel. A exemplo de outros
países como Canadá, EUA e

Suécia. No caso de não

passar no teste, a ignição
não é liberada. "Isso é um

acinte, uma aberração e fere
o nosso direito
constitucional de ir e vir",
esbravejam os integrantes
do grupo que, aliás, não são

poucos. Vai ficar todo

.. ,_' O CORREIO DO POVO

Por Moa Gonçalves - (moagonçalves@netuno.com,br)

o proprietário da Adega Airoso Menezes, Thiago A. Menezes e Talita Mava, durante
coquetel de inauguração da loja na última quarta-feita.

mundoapé.
ELITE MODEL
As meninas estão enlouquecidas, a correria está grande. É que no próximo dia 8 de
setembro estará acontecendo, durante show do Ira, na Arena jaraguá, a seleção de
beldades da poderosa agência de modelos Elite Models, a mesma que descobriu Raica de
Oliveira e Gisele Bündchen. As inscrições poderão ser feitas através do fone 9926- 2565.

CALDINHO DE FEIJÃO
Na próxima quinta-feira (16), a partir das 20 horas, a Deep e a Revista Nossa promovem, na
choperia 115 Lounge,

" O Caldinho da Feijoada doMoa" - Festa de esquenta que acontece
dia 25 de agosto. O babado terá além, do caldinho preparado pelo esmerado gourmetTato
Branco, a caipirinha Inox e a presença da banda de pagodeSuwin? de Blumenau.

A gente boa dona Alvina Pedri curtiu -merecid� férJ;� no Chile.

• TE CONTEI!
Calendário de Agosto: estudar, trabalhar, levar as crianças na escola,
pegar fila de banco .. "" Calma, não quero assustar ninguém, S9 dizer
"Alôõ, acabaram-se as férias!".

Ontem, dia 6 de agosto, quem recebeu coro de parabéns pela idade
nova, foiminha querida e linda sobrínhajosiaru Chrystine Gonçalves.
**

O boa praça Chico Tomazzoni e sua esposa Rita, já garantiram as suas

camisetas para a: Feijoada doMoa, que acontece dia 25 de agosto. Aliás,
Chico e Rita participaram de todas.

O meu abraço de hoje, cheio de energias positivas vai para o amigo
deste Colunista Juquinha Bítencourt, ex-craque de futebol, que
também é leitor assíduo da coluna.

A amazona Relms Benevenutti, está a mil ultimando detalhes para em

meados de novembro inaugurar em [aragua, urna loja diferente e de
_muito bom gosto, Quem viver; verá!

O cantor Lucas Lima, o mesmo que estará na Feijoada do Moa, foi a
atração maior do programa Caldeirão do Huck, no sábado passado.
**

No próximo dia 11 de agosto acontece o II Carreteiro do CW,
Programa de Valorização da Vida. O evento acontecerá, a partir das
11h30min, na Igreja Rainha da Paz.

Mó', mundo GLS, a urbe tem seu canto Gay. Fica na Rua Epitácio
Pessoa, bem nomeinho.Ui!!!!!

NOVIDADE
Os irmãos Cristiano e Fernando Rabock felizes com o sucesso d
Kantan, devem engatar novo empreendimento para breve e

Jaraguá. A dupla vai abrir um restaurante internacional. Vamo
aguardar!

PRA DESCONTRAIR
Casado, odiava os dois cunhados. Não queria conversa. Os doi
pra lá, ele pra cá. Tratava-os sempre mal. Adoeceu e pressentidç
que iamorrer, chamou a esposa: .

- Olha, diz pros teus irmãos que eu quero falar com eles.
Amulher, certa de que o marido estava arrependido por tudo que
fizera aos dois irmãos, foi correndo chamá-los. Ao chegarem ao

quarto do marido, foram chamados pelo moribundo, que pediu
que cada um ficasse do seu lado. Um à direita, outro à esquerda.
- Agora estou satisfeito, - disse o moribundo - e posso morrer.

Afinal, morro como Cristo: um ladrão de cada lado ...

Amulher notou que elemorreu sorrindo.

• DICA DE TERÇA
Saborear um rodízio
de pizza no Caneri! ,

FRASE DO DIA
"Todo meu patrimônio
são meus amigos" Emily

-

Dickinson.

_ •. - -_ ..__ ._---------- ._---
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Precisamos com

máxima urgência de
mecânicos e

eletrecistas
automotivos.

Tratar: 9183-4315
com Comino

ESTETICISTA E

DEPILADORA
. Com experiência.
Tr: 3376-4587

i I

lOPORTUNIDADE!
.

I
Não passe aperto, aumente I'sua renda, trabalhando
em casa nas horas vagas.

Peça material informativo grátis I

L _cx.;;::!�:p:���9n I

Senhor se
oferece para
traalhar como
auxiliar de
motorista.

Tr: 8411-1839

Trabalhe a partir de
casa ou escritório.

Ganhos a partir dl'
R$ 1.500,00 ao mês

/vocP f;� ��;:�:�;_�7�;balho
!

L_

CEPEG CON,TRATA:
Supervisora Pedagógica com

experiência no ensino técnico.

Tratar no fone 3273-5267
com Schirlei.

(il
SESC

Santa Catarina

- Bussiness English e Espanhol
- Inglês e Espanhol Pré-vestibular

- Inglês 'e Espanhol para áreas específicas;
- Inglês Infantil, Adolescente, Adulto e Maturidae

- Espanhol Adulto e Maturidade
MENSALIDADES APARTIR DE R$ 33,00 - Conforme a categoria que você se encaixa;

Aulas iniciando em 30 de Julho com término em Dezembro
Informe-se pelo fone: 3371.9177 ou via e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273. Centro. Jaraguá do Sul. SC
CEP 89251.100 Fone/Fax: (47) 371.8930 I cajaraguadosul@sesc-sc.c�m.br

•

CONTRATA
CONSULTORES DE VENDAS EXTERNAS PARA ATUAR EM JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO.

3 vagas disponiveis
OFERECEMOS: Ganhos acima de RS 1.500,00 I Campanhas Internas I Ótimo ambiente de trabalho I Treinamento e capacitação
oferecido pela operadora
REQUISITOS: Disponibilidade imediata I 2 grau completo I Ambos os sexos I Comprometimento com resultada

Interessados entrar em contato através do fone (47) 3055-0099 ou pelo e-mail parat!1@!!!!.�.i!!.!!.u!i!!!.çº.!!!.b.r Tratar com Kálhia.

EMPRESA
MULTINACIONAL

Seleciona pessoas com perfil
empreendedor para vagas de

Trainee. Pré-requisitos:
Comunicativos, dinâmicos e

. que queiram ascenção
profissional em um prazo

curto de tempo.
Disponibilidade período

noturno. Contato:
Luiz Gustavo - 3371-0234.

VAGA PARA MOTORISTA
Habilitação para
veículo Truck.

Para transporte interestadual
Experiência superior a 3 anos

Com referências
Residência fixa em Jaraguá

do Sul ou região

ADMITE

TOMAZELLI MATERIAIS
DE CONSTRUÇAO

ADMITE VENDEDOR
INTERNO COM
EXPERIENCIA
3370-0800

Contato para entrevista:
3371-0363 - Com Vilmar

$-

-

Mais recursos.
Melhores humanos.

Desejável ensino médío completo.
Conhecimento do setor de fifltUrana.
Vendedor falCons6rcíIJS

Noçoes de Vendas. Disponibilidade para
atuar em horário comercial.

JARAGUÁ DO SUL Estagiário Superior em Inlormátlca
Netessário estar cursando faculdade na área

Anlllila. .. de..f.mumbana.1ndwtriaL::-_Uxtil
de fnlcrmátca. Desejável curso de Inglês.

.

Necessário possuírcursoTécnico ou Superior EilIgiirj.IL....SImHioLÁru... Jf.LMirkD.tirlo.
no Ramo Têxtil, conhecimentos em NecessárioestarcursandoEnsinosuperiorem
cmnometrngem. ilnálise de peças e liderança Man<eting. .

de equipes. Olsponibllióade para atuar em Eaçílttador. Têxtil Conhecimento de costura.
Ç.!!rl!B1JÇ.º.y}!!!nY!!l'lI.Sç. dístríbuiç;o de serviços no fii1llQ..lêlffil, e

�Enslno Superior Cursando ou lideranç�deequipes.
Completo ern Adminislrnção em rnar\WUng, Eit.ltl1ttL_Ensino Superior cursando ou
Propaganda e Publicidade. Conhecimento de completo em Ciências Contabeis. Desejável
softwares (Corel draw, Photoshop, ccehecmemoemescntaüscal.taereneeto.

���%e)����p����I�d���sp'a����rag��;��dobe .G�.�.m�_ÇJ�!m!.o;Iª!.;.I�!"IQ:!!J.�.C.grP.Q.�J!Y.ª
Ensino Superior Cursando ou completo.

�.�xi!IªLMm!n.i.$.tr.íH.iY.(! .. .L .. �!q_I,IW1-!m�mº Conhecímerrto em fderarçade equipe.
!�S:�:h��ri�O���::�' Disponibilidade para '.��w.r.{�J.�.�ilIH\"�.�.d!t::-.M.�m.I.. M�J!.i.oiçJ).

Ensino médio completo. Necessário possuir
miliar Administratiyo Ensino Superior Curso de Eletrotêcnica ou Técnico em
Complelo (Administração de Empresas. Mecânica.

Hcomab'l�nicação SO;:aJ� �dminicSIraÇ<Ío. com' 1�'(ªI.®.ll!Ii!Ii!!ª�cIm!.Conlmm,ntQ
I naçao em ma'l\eung, omumcaçao no processo de revisé(. do setor Têxtil.

Social ou Comuni�açáo So;:ia! PubHcklade e Disponibílidadeparaatuarem�LK.
Propagam:la).DeselávellllgtesAvançado. Instrutor la) de Costura Conhecimento em

Auxlli.iLAdminltlmfíY.o ....
Ensino Superior nive! avançado no selar costlJla. Facilidade

Completo (Administração de Empresa ou para transmitir conhecimento. Disponibilidade
Administração com ênfase em Recursos paraatuarelT1�.
Humanos). Necess�rio possuir conhecimentô
detnlorrnática.
AUXiliar de Eletrlclsla Ensino Fundamental
cursando ou completo.
Engenheiro (a) Eletro EletrDnica Ensino
Supertor Completo em Engenharia Etetro
Eletrônica.
Engenheiro lal Mecânico Ensino Superior em
Engenharia Mecânica Completo.
Conhecimento em Projetannâquinas.
�gR.�O��.!!'P..hü.M�!lJ.ç.ª.Necessáno pOSSUir
curso técnico na área de elétrica.
Conhecimento em manutenção elétrica.
Desejável cursode NR·10.

�.$.'igi�li.R .... S�J».!lRr...».m.... ç.ºg.'ª.�i!iaª.aD.
Neccssâlio estar cursando lacu!dade de
CiênciasContãbeis.

Mecânico de Suspensão ãecessaríc possuir
conhecimento em Suspensão. Freios e

Balanceamentc.

Ml1!!ilillLCurso Iéenlce Têxtil oo Mo.ra e

Estillsmo. Deseíável conhecimento do Setor.
OJmIllllQl_'_.I'l9Jtlma®LlIf_Tºm�_..cN.C.
Necessário possuir conhecimento em

programaçáo e operação de Torno eNC,
Oparador (ai de Telemarketing Ensinomediu
completo ou cursando ensine superior.
Expmiéncia minima de 02 anos na' função.
Deseávetcursonaarea.
Operador (a) de 8ama ou Calandra Ensino
fundamenta! tnccmoletc ou completo.
Desejável enstno médio completo.
Conhecimento no setoracabamen!o têxtil,
PesadQr! Mistura Eoslno Fundamental
cursando ou completo. Conhecimento no
SetordeBorrachas.
.�fYj�.Ii!t.!L:..M_e_f�l(l_rm�.Ensino Técnico em

Mecânica. Conhecimento em leitura e

íntepretação de desenho. Desejável AI1l0 Cad
20. Residir em Gl1aramirilll, Jaragua do Sul,
Corupa, Schroeder.
��íiLJnsino rnédío
completo.lnglês fluente, Disponibilidade para
atuaremfinaisde semana {01 folgasernanal},
.$.#r@t!mi.�.,Ensino hmdamentatlncomptetc
ou Cursando. Disponibilidade para atuar em
Corupá, Deseí�vel curso na área.
�»Jm!llI.!I)f... (wl ... C_!�iª!. .. Enssm Superior
Cursando ou completo. Conhecimento em

liderançaneequlpa.
SuD8tYÍsor la) de Costura Conhecimento em
costura e em liderança de equipes.
Disponibilidade para atuarem çl>J!c!P.�1.$,Ç,
Tgª-O...Ensino Fundamental Incompleto ou

Completo. Conhecimento de Tear Circular.
Disponibilidade para-atuar no 2'l ou 3° lumo.

IeJen,od,aJ, .. Ensine médio completo.
Necessâno possui hat�Hdade com Infonnâtica
e disponibilidade para atuar em horário
comercial.
TIn!uulm.
Ensino fundamental incompleto ou completo.

GUARAMIRIM

!ostrum, {ai de Costura Ensrno Médio
Completo. Conhecimento de Máquinas de
Costura, DisponíbUidade para viagens,

"'!m.O'xiulle ....
Ensino médio completo ou

cursando, Necessário possuir curso de
Informática e Carteira de Habilitaçào,
AUliIJar.de..COnUUI!.EnsIM Médio. Completo.
Conhecimento no setor de compras.
Disponibilidade para atuarem Guaramlrim.
Chefe de Lnía Ensino Médio Completo.
Conhecimento comMaleriaisde Construção.
GelW1liMmi!liwaÜll!i.�R.m'.d!:.ç.!W:UÇii!!
CMLEnsiM Sepeor Cursando. ou CnmpIeto.
Conhecimento na área administrativa e

processos de pro<Iuçáo. Oisponibiüdade para
aluilranGummitiml..sc..

G�mmlal-8amo®C.�Cjvij
Ensino Superior Cursando ou Completo.
Conhecimento da Area Comercial.
Disponibilidadepara anarernG.YnmIDm1�,
Mecânico de Máquina de Bordar Desejável
conhecimento em Maquina de Bordado.
Disponibilidade para atuar em G.!.taramirlmi
se. e para realzarhorasexnas.
Supervisor (a) de 8QrdadoConhecimento do
setor de bordados. Disponibilidade para
atuar em Guaramlrim'l se e para realizar
horasextras.

UtmulQ._s.e.tor,..Necessáno possuir Ensino
SUpefior compteto ou estar cursando e

conhecimento da função,
Macinico de MãQuina de Coslura Desejável
possuir cursos na área, DisponíbílkJade para
aluarern C.Q:O!p.ªl§C.,

SCHROEDER
�i1Oi1jgJ...niOJLem.ltl�.;'a.Ji!l.. JJ.Q!!lI
fldr.4nia_Jnsino Técnico cursando em

Mecanica ou Eletro Eletrônica.
�r la} de Almoxarifado Ensino
Mêdio Cursando ou Complete. Deselável
Ensino Superior cursando. Conhecimento no

setor de almoxarifado e em informática.
Disponibilidade para atuar em Schroeder.

M.ªÇAA!�'L.Mºntl�.Q.L.Ensjno Fundamental
Incompleto ou Cursando. Disponibilidade para
atuaremCortipa. Desejável curso na área.
.�1!iÇ!J_ .. d�,.$.��P.I!.:mjQ ..

Conhecjmenro em

manutenção de lreíos. escapamentos.
suspensão, balanceamento e geometria de
veículos. Necessário possuir Carteira de
Habilitaçáo Categoria "S·.

Os interessados devem comparecer com sua Carteira de Trabalho na Meta Recursos Humanos
vÓ.Ó,

Rua Epitáeio Pessoa, 933, Centro Fone 3276-0700 - Jaraguá do Sul
, Próximo a Marllan Contabilidade -�
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o CORREIO DO POVO

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos HUMANA

Rua Jorge Czerruewioz, 1245 [Rua do Hospital!
Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (47) 33714311

Fax (47J 3275-1091

recrutamento@humana.com.br I ww.humana.com.br

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

ASSISTENTE TÉCNICO VENOAS (8452) - Formação Superior em

Química! Engenharia de Arunentos - Conhecimento Prático e Teófico
em PanlflcaçaO/Confeltalia Conhecimento de Word, Excel e Power
Point, Disponibilidade paravíaqens.
ASSISTENTE TÉCNICO VENDAS (8215) • Superior Completo em Eng.
Oulmica, Oulmica ou Farmácia - Expariência na area comercial de
cosméticos.
ANAlISTA DE CUSTOS (8577) - Analisar calcUIOS, bem como manter
aluaHzados os custos dos produtos, mantendo a área comercial
informada em relaç�o aos preços de vendas e cumpfimento da
legislação vigente, bem como da polltica e planejamento estratégico
preestabelecida pela empresa. Expertêncla : Minima de 1 ano na área

. Formação: Supefior completa em Administração, Economia, Ciências
Contábeis e/ou áreas afins. Conhecimentos indispensáveis: Escrita
Flscal, matemática, flnanceira e custos.
ASSISTENTEADMINISTRATIVO/VEItDAS (8610)· Estudando ou fonnado
em AdmlniS!ração e MalkeHng, PublIcidade e propaganda. Expefiêl1tia de
nomfnimo 6meses. Conhilcimento de softwares (Corel draw, Photosllop,
Drearnweave!; AfterEffects, IIluS1ratol;Adobe PI'llI!Iere).
Possibilidade para viajar (particlpaçao de leiras).
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8431) - Residirno Bairro Ilha da Rgueira ou
proximidades.
AUXILIAR TÉCNICO (8348) - Venda e montagem de peças em
velculos.
ANALISTA DE QUALIDADE (8566) • Para Empresa melalmecãnica -

Leitura e Interpretação das Normas da ISO 9000, ISO TS .18949, ISO
14001;- APOP; PPAP;FMEA;CEP; M.S.A
AUXIUAR DE LABORATÓRIO (8608) - Possuir curso Aux.
Enfermagem,lrá lazer coletas de sangue em empresas. no laboratório,
e ajooarnarecepçao, ter carteira de habilitação.
AUXILIAR DE LABORATÓRIO (8609) - Para Empresa deAUmentos.
ALMOXARIFE (8613)
AUXILI� DE SERViÇOS GERAIS (8617) • Serviços de limpeza e

organização.
.

CAMAREIRA (8593)
CALDEREIRO (8619)
COLOCADOR DE PARA BRISAS (8614) - Possuir Carteira de
habilitação ..
COSTUREIRA (845318599)
AUXILIAR DE CORTE/TECIDOS (8602)
DESENHISTATÉXTlL (8536)
ESTIUSTA (8536)
ENGENH�O MECANICO (8510)

ELETWCISTA EAUXILIAR (8592/8605)
ELETRICISTAAUTOMOTIVO (8612)
FATURISTA (8618)· Cursandoou completo CiênciasContábeis
Preferencialmente ter conhecimento em escrita fiscal (impostos),
faturamento.
FRENTISTA (8601)
LAVAOOR DEVEícUlOS (8601)

.

MECANICO DE VEiCULOS (8578) - Com experiência em geometrla,
suspensão e balanceamento.
MONTADOR DEMÁQUINAS (8581)
MOTORISTA (8615) - Possulrcartelra de habilitação AB.
MODELISTA (8589) - Auxilio na criação de peças; Desenvolvimento
de amostras para clientes; Confecção de peça piloto;
Desenvolvimento de moldes: Desenvolvimento de fichas técnicas
(paoroniza.çao); Infestarecortarpeçasparaaprodução.
MOOELADOR (8596) - 3 anos de experiência. curso de intelpretaçâo
desenho - operaçao de tomo, maquinas, de marcenaria, circular,
serra fita. conhecimento em medidas pana fundiçao saber interpretar
desenho tecnlCo, metrologia, manuseio de Instrumentos de
medição, op. de maquinas, preparo e aplicaçao de resinas,
emplacamento demodelos, acabamentos demodelos,
MECÂNICO MONTADOR (8619)
OPERADOR DE PRODUÇÃO • Ensino Fundamental Completo,
Cursaado Ensino Médio ou CDmplato. (Banco de Dados/Futuras
vagas).
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR (8584) • Superior completo,
Conhecimento no ERP • DATASUL. Programação em progress
utilizando os recursosdeprogramação dlsponivel pelaOatasul. Inglês.
PROJETISTA (8611)
RECEPCIONISTA DE HOTEL (8593)
REPOSITOR DÊ MERCADORIAS (8548) • Com experiênCia com
frutas e verduras.

.

SERRALHEIRO (8619)
SOLDADOR (8476/8595)

.

TORNEIRO MECANICO (847018507)
VENDEDOR (A) EXTERNO (8492) -Informática/Sistemas.
VENDEDOR (A) EXTERNO (8505) - Vendas de equipamentos de
prott!ção individual, sinaüzaçao, unfformes profissionais, produtos
ergonômlcos, 2' Grau completo e veículo próprio.
VENDEDORDE CONSÓRCIOS (8533) - Veiculos.
VENDEDOR EXTERNO (8565) • Vendas de Produtos de Umpeza e

descartáveis em geral.
ZEUlDORA (8600)

BANCO-
DO

BRASIL

senae

% ,

PERIODO IDIASEMANA HORAflIO

6,'812007 Z'a6- 19h as 22h

6/812007 2"a6" 19h às 22h

7/812007 2"aS· 19h as22h

13/812007 2"a5° 19h às 22h

16/812007 ZaaS· 19h às 22h

17/e/2oo7 6' e Sáb 8h30às22h30:6hàs17h

15/10/07 a JunholO8 2� asa 8hàs 11h

CURSO ,

IGH
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O CORREIO DO POVO

SORRIA.

. VoeI ESTÁ SENDO
FILMADO

CARTUCHOS OR,IGINAIS COMPATíVEIS
E REMANUFATURADOS

DISK CARTUCHO
entrega gratuíta

Compramos Cartuchos Vazios

Instalações Elétricas e
Equipamentos de última geraçãoE·mail: jetprint@netuno.com.br

Residencial, Industrial e Comercial - Pára-ralos
Sistema de Segurança - Alarmes - Interfones - Circuito Fechado
TV - Portões Eletrônicos - Instalações Telefônicas - Cabeamento.(47)3370-0005 (47)3371-7605

Matriz: BR 280 km 69
(Em frente Posto Marcolla)

Filial: 2° Piso Shopping Center Breithaupt -

Atendimento.especial até 22h
. Domingos e Feriados sob consulta

. PROMOÇÃO MICRO COMPLETO COM LCD 17"
VENHA CONFERIR!!! Promoção Válida enquanto

durar o estoque

SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

Computador Intel Celeron D

, Descrições:
Processador Celeron O 2.66ghz,
Memória 512mb Ddr2 533mhz, HD
de 80 gb 7200 rpm SATA, Gravador
de Cd & Dvd, Monitor Lcd 17"
Widescreen, Modem 56k, Gabinete
ATX 4 baias preto, Mouse óptico,

. caixas de som, Teclado Abnt2,
Estabilizador 300va.

Computador Intel Pentium IV

Descrições:
Processador Pentium IV 3.0ghz,

Memória 512mb Ddr2 533rrihz, HD de.
80 gb 7200 rpm SATA, Gravador de

.

Cd & Dvd, Monitor Lcd 17"
Widescreen, Modem 56k, Ga_binete

ATX 4 baias preto, Mouse
óptico,caixas de som Teclado Abnt2,

Estabilizador 300va. (f)
til
>

R$ 1.570,00)(f)
ou ai

OJ

12x R$167,OO §

R$ 1 ..390,00
À vista ou entrada de

R$ 190,00 + 24x de R$ 65,60
m ••

.. :::Garantia nacional::: ..
Assistência Técnica, Manutenção

Equipamentos e Acessórios.

Câmera Digital SONY 5650 (7.2MP)
.•

Notebook Toshiba A100-VA3

R$ 2.790,00
ou em 17x

de
R$ 225,00

Resolução 7.2mp, LCD 2.0", optíco
3x, digital6x e smart zoom 14x,

memo Interna 24mb

Intel Core Duo 1.60,
Memória 1024, Hd
80gb, Gravador
OVO/CO, TELA

15.4", WINDOWS
VISTA, REDE WIFI R$ 690,00 à vista ou em

6x de R$ 130,00

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO

+

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 855 • Centro - Jaraguá do Sul/SC - Fone (47) 3371.0087 Loja virtual: w.ww.,çª�ªç_QmPQtªdOl.ÇJ!JJl

MICROCOMPUTADOR INTEL PENTIUM IV 3.0GHZ
Processador Intel Pentium IV 3.0Ghz 631 800mhz(3 anos de garantia)
Placa mãe Phitronics P7V800PRO-M(3 anos de garantia)
Memória 512mb DDR2 Markvision/Samsung
Hd 80gb Sata2 Samsung(2 anos de garantia)
Gravador de OVO Preto (Dual Layer) Samsung ou Lg
Monitor 17" LCD AOC Preto o/prata 712SWA Widescreen cl multimidia
Gabinete Kit preto cl fonte 400w(Teclado e mouse ótico)
Placa de video 256mb Geloree 6200 Agp
Placa de som compartilhada
Placa de rede 10/100 compartilhada
Placa de fax/modem 56k v.92 pci
Estabilizador 0,300va preto Enermax
Brinde: Fittro de linha 6 tomadas preto

"mediante aprovação do crédito
Garantia de 3 anos nacional no processador e placa mãe
Garantia de 2 anos nacional no hd
GaranUa de 1 ano demais itens.

12x 8$74,00 no cheque
R$ 689,00 À vista

R$2.689,OOÀ vista

"mediante aprovação de crédito
Processador e placa-mãe cl garantia nacional de 3 anos;

,

Hd cl garantia nacional de 2 anos;
Demais itens cl garantia nacional de 12 meses

COR: PRATA POR FORA E POR DENTRO, TECLADO PRETO PORTUGUES
PESO: 2.400KL
BATERIA: CGR-B/6H5 4000mAh 11.1 V Bonde: Maleta exclusiva
FONTE: SADP-65KB O 19V 3.42A

•
ACESSORIOS: 01 FONTE,01 BATERIA,

•...01 CABO PARA FONTE, MANUAL
E PASSAPORTE

. ,

NR ACER 5050-4598 AMO TURION 2.2/CAM
Marca: Acer

MICROCOMPUTADOR AM2 3000+
Processador AMO AM2 Sempron 3000+(3 anos de garantia)
Placa mãe Foxconn 761 GXM2MA SNiR Sata2(3 anos de garantia)
Memória 512mb DDR2 Pc533Mhz
HD 80gb Sata2 Samsung(2 anos de garantia)
Gravador de OVO Preto (Dual Layer) Lg ou Samsung
Monitor 17" Preto semi-plano (Samsung, Lg ou Aoc)
Gabinete Kit Preto cl fonte atx 400w(tecla"do,mouse ótico. caixas de som)
Placa de fax/modem 56k V.92 Pci
Placa de som compartilhada
Placa de rede 10/100 compartilhada
Placa de vídeo 64mb Compartilhada
Estabilizador 0,300va Preto Enermax

ASPIRE 5050-4598
{;PU AMO TURION 64MK-36 2.2 512KB L2 CACHE
MEM DDR2 512MB
HOD 120GB
DVDRW DOUBLE LAYER
VGA ATI RADEON XPRESS 1100 64MB COMPARTILHADA
TELA 14.1 WXGA XBRITE
SISTEMA OPERACIONAL: LINUX
'''''*'TEM WIRELESS
"*""TEM WEBCAN

" SAlDAS:
01 LEITOR CARO READER 5 EM 1
01 FAX 56K
01 REDE 10/100
03 USB
01 VGA (MONITOR EXTERNO)
01 S-VIDEO
01 PCMCIA

12>< 8$85,00 no cheque
.

AS 799.00 À Vista

XBQX36Q 12x 8$156 00 no cheque
.
,

. R$1.479,OOAvista

NINTEND8DS�

)(- BOX360Elite.
Venba conhicm1 12x 8$64,00 nocheque

RS 599,00 À vista

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COMPUTAOOR - Vende-se, 2.2AMD. RS
1.300,00. Tr: 3371-0052após 15h.

COMPUTADOR - Vende-se. RS 500,00. Tr:
3376-0413.

IMPRESSORA - Vende-se, Hp815C e

scanner Epson GT6000U. RS 150,00. Tr:
3371-7230.

Ent,
Informa reo
--'l.�..H,l!lHinç[�º

CPU
PROC £2140 INTEL DUAL CORE 1.6 GHZ fS8 800MHZ
MB GIGABYTE GA·VM900 M SIVI R
DDR2 1GB 5J3MHZ
GRAVADOR DE DVD LG
HD MAXTOR 120 GB 7200 RPM
GABINEllItCLADO. MOUSE órnco CAIXAS DE SOM
R$I.099,00

Ruo Epffácio Pessoa 1465 sola 04 Fone: 3376-4603

.. ��ª:.!J!I�J!I�!!.fI:�,c��r_ .. .. _

ACEITA-SE - Doação de carrinho de
bebê. Tr: 3055 .. 2215,

AMULETAS - Vende-se, par de
aluminio reguláveis. RS 50,00, Tr:
3273-7979,

BANQUETAS - Vende-se, conjunto pi
sala de espera, Tr: 3371-0497.

BAR - Vende .. se, Chico de
..

Paula. Próx
Menegotti. R$ 5,000,00. Tr: 3371-
1019 ou 8427-5016.

BICICLETA - Vende-se, antiga,
reformada, original. Tr: 3370-1 064.

BOLSA - Vende-se, de ADM de
recursos humanos Fameg, c/3 meses
de uso, RS 25,00, Tr: 3273-2356,
CADEIRINHA - Vende .. se, de refeição
+ andador. RS 160,00, Tr: 3370-
1856.

.

CALHETÃO - Compra-se. Tr: 9928-
4569.

.

CAMA - Vende-se, de solteiro cl
.

colchão. RS 85,00, Tr: 3376-0413,

CÃO - Procura-se, lhasa apso cor cinza
nome bola, perdeu próx. Jguá esq,
recompensa. Tr: 8817-9613.

CÃO - Vende-se, 2 Coockerfêrnea. RS
200,00 cada, Tr: 9183-0753.

CÃO - Vende-se, filhotes de labrador,
caramelo c/45dias, Tr: 3275-3523.

CÃO - Vende-se, filhotes de Pintcher nO
O femea e macho, Tr: 3370-4461.

CÃO - Vende .. se, pintcher fêmea nO 1 cf
1 ano, Tr: 3370-1856.

CÃO - Vende-se, pintcher nO 01

ir 3371-3349
RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

pequeno. Tr: 3372-2714,

RETRO KAISE - Vende-se, ou troca .. se

por terreno mod. 580H ano 92. Tr:
3275 .. 1101.

SOFÁ - Vende-se, de canto, da elite. R$
220,00. Tr: 3370-5015.

TELEFONE - Vende-se, sem fio, R$
150,00. Tr: 3371-0052 após 15h.

TELHAS - Vende-se, Tr: 3374-0922,

O CORREIO DO POVO

1"13373-5161
9128·9181

A GUARAMIRlM CONTROLE DE PRAGAS. TRABALHA
COM OS MELHORES INSETICIOAS FABRICADOS NO
TERRITÓRIO NACIONAL, TODOS LIBERADOS PELA
VIGILÀNCIA SANITARIA E MINISTERIO DA SAlioE.

DESRATIZAÇÁp
DESINSETlZAÇAO
DEseUPINIZAÇÁD
DESMORCEGAÇÁO

LIMP DE CAIXA D'ÁGUA
DESEMTUPIMENTOS
LIMP DE FOSSA

LIMP DE ex DE GORDURA

guarapragas@hotmail.com
Rua 28 de Agosto, 506, Centro· Guaramirim - se

TOLDO - Compra-se, pi carro. Tr:
3274-8457,

TV - Vende-se, 14", cl controle. RS
100,00. Tr: 8435-1203 após 14h.

TV - Vende-se, colorida 14", Semínova
cl controle. R$150,00. Tr: 3371-5592,

VENDE-SE - Bebê conforto e cadeira pi
refeição,seminovo. Tr: 3370-1856,

VENDE-SE - Calças e blusas moletom.
Tr: 3376-5131.

VENDE-SE - Central de alarme eompl.
Tr: 3370-9619 ou 9965-9920.

VENDE-SE - Jogo de jantar, mesa c/6
cad, granito metal. Tr: 3372-1032,

VENDE-SE - Máq, costura, gravador,
panelas panex Pia ci coluna pi bwc.
novos, Tr: 3275-3961.

VENDE-SE - Refrigerador, mesa cl 4
cad.,berço, cama salt. coní. Estofador
efogão. Tr: 3273-2348.

AGENCIA MARIAZINHA
*

ybele 18 anos
olhos verdes *

estilo menininha *

Acorflpa'l.lLaqfes

'*

*

Jaraguá do Sul, 2 de agosto de 2007

macho. RSl 00,00. Tr: 3273-0779.

CÃO - Vende-se, pinthcer, fêmea R$
300,00. e macho R$ 150,00. Tr:
3370-4461.

CÃO -: Vende-se, York Shire. Tr: 3376-
0179 ou 3376-0902.

CASINHA - Vende-se, de cachorro
porte grande nO 5 cl teto aluminio. Tr:
8849-5146.

'

CENTRíFUGA - Vende-se, Amo, R$
120,00. Tr: 3370-9367.

CHIP - vence-se, pi celular cf R$
9.500,00, bônus. Tr: 9918-1027 ou

8406-2148.

COMPRA-SE - Geladeira, mesa e

cadeira usada, Tr: 9911-2!l24.

COZINHA - Vende-se, americana sob
medida, canela cl branco, Tr: 3370-
84150u 8816-6699.

CUBO - Vende-se, pi Guitarra, Tr:
3376-0413.

DVD - Vende-se, portátil cf tela 7 ". Tr:
3371-3818.

DVD - Vende .. se, Vicini. RS 70,00. Tr:
8435-1203 após 14h.

ESTEIRA - Vende-se, de relaxamento
pi cad, odontológica. R$ 600,00, Tr:
3371-0497.

FOGÃO - Vende-se, 4 bocas. Oako. cl
forno e acendedor autom. novo. R$
200,00. Tr: 8436-1617 após 14h.

FORNO - Vende-se, industrial. 8
esteiras. R$1.200,00. Tr: 9181-0061.

FRALDAS - Vende-se, 130 do tamanho
p. RS 30,00. Tr: 3370-8953.

GELADEIRA - Vende-se, cônsul. 300L.
RS 300,00. Tr 3370-4658 ou 9903-
9732.

LOJA - Vende-se, de roupas no Centro,
Tr: 9657-9336,

fune. Tr: 3275-ô331 ou 9141-0238.

LOJA - Vende-se, no shopping, motivo
mudança, metade do preço. Tr: 8409-
8956.

MÁQUINA - Vende-se, de lavar louça,
R$150,00. Tr: 3370-1856,

MÁQUINA - Vende-se, de lavar. Tr:
3374�0922,

MÁQUINA - Vende-se, transfer pf
estamparia, Tr: 3370-8790.

MERCADO - Vende-se, compl. novo cf
clientela. Tr: 3273-0755 ou 9968 ..

6625.

MESA - Vende-se, el 6 cad. granito
/metal, Tr: 3372-1 032,

MICROONOAS - Vende-se, Cônsul. R$
120,00, Tr: 8436-1617 após 14h,

MOTOR - Vende-se, pi barco. Yamaha
25Hp, 00. Tr: 9186-3881,

MÓVEIS - Vende-se, pi escritório
semininovos. Tr: 3371-0497.

MÓVEIS - Vende-se, pi loja. Balcão,
aramado e outros. Tr: 3055-0550 ou
9107-0799,

MP4 - Vende-se, RS130,00. Tr: 8815-
4105.

NOTEBOOK - Vende-se, 17polegas, el
gravador de OVO, RS 1.500,00, Tr:
8811-9840.

PANIFICADORA - Vende-se, compl.
ótimaclientela. Tr: 9947 .. 1167.

PERDEU-SE - Óculos de grau próx.
Czemíwecz. Tr: 115 samae cl João
Miranda.

. PLACA DE CAPTURA DE VíDEO -

Vende-se, DC 10 plus. RS150,00. Tr:
9607-2022.

LOJA - Vende-se, no centro. compl, em RESTAURANTE _ Compra-se ou aluga

RAIO X - Vende-se, odontológico cl
rodízio, R$ 800,00. Tr: 3371-0497.

_ I

PUBLlCAÇAO LEGAL

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO,
Tabeliã Designada da Comarca de Jaraguá do
Súl, Estado de Santa Catarina, naforma da Lei,
etc. Faz saber a todos quanto este edital, virem
que s.e acham neste Tabelionato para

EDITAL
0001 .. ADELCI0 COM E DIST DE PECAS JARAGUA DO SUL R ERWINO MENEGOTTI
922

0002-ADEMIR BENJAMIN DA SILVA JARAGUA DO S�L RUA CARLOS FREDERICO
RANTHUM SANTA LUZI

._",

0003-ALEX SANDRO ALTINI JARAGUA DO SUL RUA JOAO ANDRI:) DOS REIS 505
0004-ALFREDO GONCALVES JARAGUA DO SUL AV. MAL DEODORO DA fONSECA,
191 SALA05

0005-ANATHEMA CONFECCOES LTDA JARAGUA DO SUL RUA NELSON NAZATO,
186 .. CENTRO

0006-ANDREIA DE OLIVEIRA CERKAL JARAGUA DO SUL R FRANCISCO DUTRA 60 LT
03CS60

0007-ARIANA CHAGAS GERZSON JARAGUA DO SUL RUA ARTHUR GUENTHER, 20
AP202

OOOB-AUTO CENTER FORCA LIVRE LTDA JARAGUA DO SUL RUA BARAO DO RIO

BRANCO,230
0009-C.D.COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA JARAGUA DO SUL RUA JOAO
JANUARIO AIROSO, 1763 SL 1

010-CHARLES AGUIAR VALIM CORUPA ITAPOCU HANSA
ITAPOCUHA

0011-CLAUDIA BUCHMANN BAPT JARAGUA DO SUL R TECLA TOOT, 125
0012-CLEBER RICARTY F DE OLIVEIRA JARAGIJA DO SUL RUA ANGELO TORINELLI
78

0013-CLEDIR BELEGANTE JARAGUA DO SUL NESTA CIDADE
0014 .. COMERCIAL AGRICOLA OLIVEIRA GOMES JARAGUA DO SUL AV BRASIL 851
PENEDO

0015-CRISTIAN EDUARDO SKLARSKI JARAGUA DO SUL RUA DAABOLICAO, 260
0016-CRISTIANE GESSNER JARAGUA DO SUL RUA BOTAFOGO, 62
0017 -DAIANE UBINSKI JARAGUA DO SUL ANTONIO BERNARDO SCHMIDT
0018-DENIS NISHIMUTA BASSI JARAGUA DO SUL RUA ANGELO TORINELlI78
0019-FORMA FORMA INDUSTRIA METALURGICA LTD JARAGUA DO SUL R 266
SALA01 AN30
0020-GEISSON EVANDRO DALLA VALLE ME JARAGU,b D� SUl.. R JOAO JANUARIO

AYROSO 127 ."

0021 .. JADER RINTALCON MAQUINAS LTDA JARAGUA DO SUL RUA JOAO FRANER 95
0022 .. JP INSTALACOES ELHRICAS tTDA ME JARAGUA DO SUL_ RUA JOSE
NARLOCH,2647
0023 .. LEANDRO AUGUSTO ZANETTI JARAGUA DO SUL R EXPEDICIONARIO RUDI
HORBURG
0024 .. LEANDRO FERREIRA DE SOUZAJARAGUA DO SÚL RUAALVINO FLOR DA SILVA
JARAGUA99

0025-NIVALDO BARBOSA DE ALMEIDÁ JARAGUA DO SUL R BERTHOLDO JUNKES
471

,

0026-0ILSON NEDI GONCALVES JARAG�A DO SUL RUA FRITZ BARTEL, 627 AP 21
BLOG010

0027 .. 0SMAR CELIO DERETTI JOINVILLE R DIAMANTINA 177 FLORESTA
0028-PANIFICADORA VARGAS LTDA JARAGUA DO SUL RUA ANDRE VOLTOllNI, 555
0029-PANIFICADORA VARGAS LTDA JARÁGUA DO SUL RUA ANDRE VOLTOLlNI,
555

0030 .. PELO TIGRE CONFEGCOES E FACGAO LTDAME JARAGUA DO SUL RUA PAULO
KRAMER537

0031-RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA JARAGUA DO SUL RUA ITOUPAVA ACU SNR
SANTA LUZIA

0032-ROSANGELA GONCALVES JARAGUA DO SUL RUA R/BEIRA0 DAS PEDRAS
3880
0033 .. ROSELI DE OLIVEIRA JARAGUA DO SUL JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA 591
0034-SANTA ROLAMENTOS LTDA JARAGUA DO SUL ROBERTO MARQUARDT 138
0035-SIDNEI SCHUMANN JARAGUA DO SUL R JOSE EMMENDOERFER, 1834
0036 .. SILV10 ZAPELLINE JARAGUA DO SUL ROO SC 416 4285

,0037 .. SILVIOZAPPELlNEJARAGUADOSUL RODSC416 004285
0038-S0LANGE SOUZA DE PAULA JARAGUA DO SUL ADOLFO ANTONI
EMMENDORFER SNR
0039 .. UPLIFE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA L JARAGUA DO SUL RUA 883
JARDIM SAO LUIZ
0040-VALCIR TOEBE JARAGUA DO SUL ESMERALDINA JUNKES KLEIN, 120 CASA
0041 .. VALLER DECORACOES LTDA JARAGUA DO SUL RUA BARAO DO RIO BRANCO
168SL01

0042-VILMA MARTINS JARAGUA DO SUL RUA INGO BLUNK, 240
0043-WORLD CLEAN PROD DE LIMP E SEG JARAGUA DO SUL RWILLY BARTEL 143
..BAEPENDI

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a

aceitar a devida intimacão, faz por intermedio do presente Edital,
para Que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur
Muller, nr. 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou então,

dar razão por Que não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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arquíte·tura & desígn

www.layout.arq.br

Projetos
Execução
Construção

Administração de Obras
Financiamento junto à CEF
Casas Pré-Fabricadas

ARQUITETURA & DESIGN
Rua Reincido Rau, 728 81.13
Centro - Jaraguà do Sul - SC
Fone/Fax.: (47) 3275-1100
E-mail.:layout@layout.arq.br

CASAS PRÉ-FABRICADAS
Rod. SC 413 Km 15
Massaranduba R se
Pone/Pax.: (47) 3379-1212
E-mail.:casas@layoutarq.br

9102-6100
com Perotti

ALUGA-SE
QUITINETES
E QUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II

Reserve também na proio.
3370-3561 c/ proprietário

TfRRAPlAlGIM
Roo!)lIiril!I\iQ:6eCcn:ld!l _'

':
J'

ClIfj:i.lldcmd:� íe�l)jS(cmReu'W:Mm!5
Cdr�iflmHtilJeID lraroresefstá:as

l'im¢ó d1 Plxtas (1IlÍrJr5es 1las.'Jia11es

� WrrÇlêSSC{5i11k
�:i� t..1e"(c[�Jl

Jaraguá do Sul e região

MANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDEO GAMES,
JOGOS, ACESSÓRIOS E CONSERTOS EM GERAL.

Destravamos o seu Playstation 2 (qualquer modelo)
na hora com 1 jogo a escolha do cliente,

3 meses de garantia a R$ 100,00 ou 3X s/juros

I"
Toda linha de acessórios que você precisa só encontra aqui!

Ill;.;
-�-

Rua Bertha Weege, 1087 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - Fone: (47) 3376-2206 - .E-mail: planetagame@hotmail.com

'ENTRECAS A NOITE
E AO MEIO DIA,

*Pizza 3!!iclTI - Taxa de entrega if cOlTlbinar

-

RODizlO DE PIZZAS, MASSAS,
CHAPEADOS E BUFFET,-DE FRIOS

DISH Pizza
3275-2876

.

Todos os dias a partir das 18h30

Rua Barão do Rio Branco, 1000 - Jaraguá do Sul - se
(na rua do Supermercado Angeloni ao lad� da Help Informática)
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Visando ampliar nossas atividades e

assistência a nossos amiguinhos cães e

gatos em nossa região, a Duhan Tarny
'

s

inaugurou no dia 26 de julho (quinta-feira)
um novo conceito em servicos veterinários

,

para [aragua do Sul e região, com
plantão veterinário 24 horas no local, centro

cirúrgico com raio "X" e anestesia

inalatória, ultra..som para limpeza de tártaro,
juntamente com centro de estética,

escola de adestramento pi cães, hotel, táxi
dog e muito mais que o maior

centro de serviços para cães e gatos do
Estado pode oferecer.

Aguardarmos sua visita!

DUH�I�AM1('S®
HOSPiTAl. - CI.ÍNICA VETERINÁRIA - PET SHOP - CANIl..

o maior centro de serviços para cães e gatos Q9tEstado
- 0.

PROMOÇAO ESPECIArw
DE ANIVERSÁRIO
Dl' sl'gunda e tl'rça-fl'ira banho tosa e banho tosa na tl'soura
De quarta l' quinta-feira hidratação, qumtina, siliconl' ou
chocolate, cautl'rização e prancha evita nõ nos pl'los.
Fazl'mos também colocação dl' unhas dl' silicone.

.

Venha e conheça os nossos serviços

ajapra jaragua@yahoo.com.br

9123-0657

Horário de atendimento:

13h30 às 17h

U UMA GRA',N�A NÉ!?
EPITA QUE EU E MINHA
fO.MOS ArANLJONAOOS

VIADUTO? (OISA PE
. -AINPA JJEM

HIDOS À TEMPO.
IRN\Ã JÁ fOI

. AINPA ESPERO
�FAMíUA. lINH<

PARKII)O
POR ISSO
INHO!!!
1$:$0 ÀS 17:(}

II ESPERO! ajapra_jaragua@yahoo,com.br

a.� Pet Shop Ii' Vetetinário
'

li' Banho e TOlo li' Acupuntura:
.

li' Vendo de rilhotel
.

II Banhos à partir de R$ 1000

GRÁTIS UM banho· na COMpra da
Cortelo de Bonho

I Setyico Petlonolizodo e Diferenciado,

I· 557 I·'OOg6 ÓTIMO_S PREÇOS e PRODUTOS i
R. 80,ão do Rio B,anco. 6t7 Venho confed,! !

............:.���!!'.!��.�.�g.�.�.��.��.�.� __ ._-_--_ _ _._.- _ !

PROMOÇÃO PARA
SEGUNDA - TERÇA - QUARTA

* Num banho ganhe cupom com

50% de desconto para o próximo banho
• No banho e tosa, ganhe 1 banho brinde

BANHO&TOSA
. CONSULTÓRIO VnERINÁRIO

Rua Jorge Lacerda, 46 _ centro _ Jaraguá do Sut

:t ••-
PEU,��eO :rn

PETSHOP

3275·3560
Rua Waldemar Grubba, 1389· Vila Baependi

Interessados em

participar do curso de

figuração para
cães de guarda, entrar

em

contato com Jean pelo

Curso de Figuração de
Adestramento de Cães

Aulas 100% práticas!
Vagas limitadas ,,;
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"

; SAÚDE BUCAL ,

' CLíNICA

"m FARMACIAS-MANIPUlAÇÃO

EKILÍBRIO
Farmácia de Manipulação

Medicamentos em gUilt
M.lnip"ldç:íG df fórmulas médic�s

fitoterâpieos e

CnsllIHiC1ls ma�ípulados

Rua João Picotli, 110 - Centro
Tl'l. 3371-8298

PIlATES

FARMÁCIAS

Tel. 3371 5233
Rua M�. Rorim Pe�oto, 19 . C!ntro

>*i!� ESTÉTICA

reentro'de EstpHca'
,

DraAnaíseAYO/OFisio/ercpeufa
Crofito512994S

No ápice da sua beleza!
Estética Facial, Corporal, Reiki

Bronzeamento Artificial
Rua GoY.lorgt tacenla.133· c.ntlO
larlgUldo Sul 3376-4145

Consultório Médico
Estética Facial e Corporal

Dr- Crist'_ne Mo'on

.

ctMn»uc

3311-9787

. Odon'ololla 14 h

..r) J I jlJ'........J-.i

Angelo scníccbet, 173, Centro, JaragOO do Sul

{",""mo 00 Be'" R'o I lone, 3371-0938

; �
,

AMIGOS DO PESO

EMAGREÇA!!
AMIGOS
DO PESO

CHEGOU! PARTICIPE!
A partir de 19 de iUlho

R.Exp. Ant.Cartos Ferreira 197 \PBF
quintas 16h e 19h F 9935-9361
www.amigosdopeso.com.br

'i' NUTRICIONISTA

Clínica SorriDent

A fórmula da sua saúde.

2.Md�de�
Iblrldol!iul-CIIN4S3:H'

, [,t8�,�_!iUl&fID•.mlf
..I\;.,@""''''''

jq;ms:OIIS

SC·E!�PO·711

Farmácia P Manipulação
Rua Reinoldo Rau, 289 - Sl. 1 - Centro Tel. 3275 3387

RtlTULOS NUTRICIONAIS

ASSESSORIAS E CONSULTORIAS EM RESTAURANTES.

lANCHONffiS, INDUSTRIA DE ALIMENTOS

R81DtIllSljlllhH.105
B�rudliMioCtnG·Ur�ddBSII!·St
C£P89liij·llQ

��\, CABElEIREIRO

(Dr. 'Ihiaqo 'Manseff(/jarda
C'R�)/SC _. 8..12/ &:g2tl/� r 'C ,�

TÓRACOPULMONAR

OACBYOOURT® é ideal para a pele pois incrementa o metabolismo celular, estimula a migração
dos fibroblastos e estimula a produção de colágeno e de heat shock proteins (Proteínas de choque térmico).
Ideal para prevenir rugas e atenuar as linhas finas e rugas já existentes.

.

-

Para um ótimo funcionamento do corpo humano é necessário ocorrer fornecimento de energia,
obtida através da quebra de nutrientes que geram os ATPs. A maior parte dos ATPs é gerada durante a

respiração celular.
.

O yogurt incrementa a síntese de ATP melhorando o metabolismo, garantindo a manutenção de
todas funções vitais tais como: sistema imunológico e o sistema de renovação celular:

O leite contém fatores de crescimento dos tipos: PDOF, IOF-I, IOF-Il e TOF-alfa, que estimulam a

proliferação de fíbroblastos e de proteínas como o colágeno (atua como uma proteína "andaime" para dar
estrutura e suporte às células epidérmicas), Já a falta de concentração de colágeno promove a formação de
rugas e a parda de firmeza da pele.

O TOF-alfa (este fator de crescimento é secretado no Yogurt pelas bactérias usadas no processo de
fermentação) atua como mensageiro celular, estimulando a proliferação dos fibroblastos e a síntese de
colágeno, proporcionando uma pele mais firme, e atenuando as linhas finas.

XMaia·
SALÃO E ESCOLA

PARA CABELEIREIROS

1IIIIIIIf.1Ilií1.,'��'.;fG�'+'
Marque horário com profissionais

pspecializados (de 4' IPira e Sábado)

R. �rnardà Dornbusch, 2067 (47) 3376-4587

• FARMACIA' .

Farmácia Popular

Tele-entrega
3275-2161

Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 930 - si 03
ao lado da nova ago da Caixa,

e-mail: popfarma@netuno.com.br

t: i; GINECOLOGIA

'Mestre e,m iml'lã,tlOdontia
iEspf1cicrtisla em Impf.ll1todolltür
Especiaíistu em Perio,rontia
CHllien (/�ra[
tprótr:ses 3055-2796 3276-1499

i;"" fARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

A fórmula
da sua

saúd�.
Rua Reinoldo Rau, 289 ' st. 1 - Centro

Tel. 3215 3381

�";: ESTÉTICA

l�rasi·
,

Cabrleíreiros e Es tétic"\;,;;e;·

ClInico de Ginecologia e Obstetrlcic

Rua Joã� Picolli, 235, sala 08 - Centro

Dr. Jm BlIoo Schl'l'iollr·Lucht
CRMSoU1·tU.O.3D2l2tl1ll

I Sftr.ldsu,lIl-R.IlE.4!J5

Rua P!2sid<>nt. Juscelino. 45 . t' andi, - c.ntro
fonp, (4) 3175·0395 - E-ma., jlucht@tma.com.br

Escola de
Cabeleireiro
ClEM & SAHB
Matrículas abertas:

* Curso de Cabeleireiro
* Técnicas de Massagens
* Estética e Manicure.
FONE: 47 - 3275-4125
Rua João Marcatto, 156
Centro - Jaraguá do Sul

Rua João Marceto. 103 - Centro - Jaraqué do Sul
ê-malt clinicasonident@superlg.com.br

ClinicaGml

Implantodontia
Cirurgia
Protese

: Endodontia
,

Dpntistica

Ora Andl'l'la Cristina Sgrott
Cirurgiã - Dpntista GRO - SG 8677 r

Rua João MarcanG. 62 Cantro· Jaraguá do SuVSC !
3371-5827 Emergência: 8424-7027 I

��2
g� 3371-7326

Iogurte para o corpo

BENEFÍCIOS DOACB�)'OOURT
Aumento da captação de oxigênio para um metabolismo celular mais eficiente;
Migração de fibroblastos;
Produção de colágeno:
Aumento de mensageiros celulares;
Produção de Heat Shock Proteins (Proteínas de choque térmico).

B<illlyllgem I Tinlv'a I Depil� I CtishllizQç40
Maquill9em Deflniliva I Manicure I Pedicure

VICO,FARMA Farmácia de Manipulação
Rua Reinoldo Rau, 289 sala 01
Centro - Jaraguá do Sul/SC
Fone/Fax: 3275,3387 ou 3055,2222

jaraguadosul@Vicofarma.com.br
Viviane Zanghelini
CRF 7506

PIlATES �,� ,

SAÚDE BUCAL

i A CLíNICA
l� BAEPE'NDI

1"�_,_Ok�"

I� Pilates t� Nutrição
(. Fisio Estética

It- Personal Trainer

I� Condicionamento
Cardio Vascular

Agende urna aula experimental!
4730552090

www.toppilates.com.brltoppilates®toppllates.com.br

3275 � 4095
R... �mardo Dornbusch. 300 sala 11 t 12 . B"p"ndi

• __ ••••••• _ ••••••••••••••• _ ••• _ •• _ •••••• _ ••• _ ••••••••_-_ ••••_ •• _ ••• _._ ••• _- •• .!
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So iedade mais humana
promotora Leda Maria Hermann lança livro

sobre Maria da Penha e fortalece a luta
contra a violência doméstíca,

Aguardamos o sabor
Olea para esse friozinho:

Café espresso
com uma das delícias da

DOCESABOR!

JARAGUÁ DO SUL agressão. Esse paradigma se reflete
na relação homem/mulher de.forma,

"Maria da Penha: leicom nome de muito intensa", destaca. A aurora
.�

mulher" é () livro de autoria da também salienta a necessidade de
promotora de Justiça Leda Maria

' humanizar o atendimento à mulher,
Hermann, que trabalhou na Vara da não somente com a construção de

I!!fância e Juventude de jaraguá do Súl"
_
--'delega,das'especializadas, mas corn a

por'cinco anos. A Lei Maria da' Penha, •. capacitação dos policiais pata lidar-
que entrou em vigor no ano passado, com a violência doméstica. uÉ

� virou tema da: obra'ã partir de um preciso acabar com o medo da
compromisso assumido por Leda na mulher agredida irà delegacia e ser

luta contra a violência doméstica e novamente agredida", finaliza.
familiar.

o livro é dividido em duas partes. A

primeira traça histórico do papel da
m�lher na sociedade, as lutas por
condições mais humanas de vida e os

direitos conquistados por elas no
'

decorrer dos tempos. A segunda faz
uma análise dos artigos da lei
considerados mal redigidos ou
desnecessários e ressalta a super
valorização do que é "masculine" em
detrimento do "feminino".
"Tudo o que for intuitivo, amoroso e

sensível é desvalorizado, pois a

sociedade privilegia a força e a

ª��v.�çº ..

Livro: Maria da Penha:
lei com nome de mulher
Autora: Leda Maria Hermann
Editora: Servanda
Número de p�ginas: 262
Onde éomprar: Museu Emílio da Silva
Preço: R$ 59

HISTÓRIA - Maria da Penha
Maia, 60 anos, fez da dor inspiração .

para o ativismo. Em 1983, seu ex

marido tentou matá-Ia por duas
vezes, Na primeira, a tiros, deixou-a
tetraplégica; na segunda, tentou
eletrocutá-la no banho. Nove
longos anos de processo criminal
resultaram na condenação de seu

algoz e oito anos de prisão.
Vingança não se tornou o objetivo
de vida de Maria da Penha, que
promove até hoje o debate e

estimula o atendimento às vítimas
de violência doméstica.

-----------__------

B1(INOARTE
brindes e presentes personalizados

t
f
t
,
.

t
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Duro de Matar 4,0
(14h30, 16h40, 19h, 21 hi0-
Sex/Sáb/Dom/Qua/Qui)
(16h40, 19h, 2th10 - Seg/Ter)

• Cine Shopping 2
Treze Homens e um Novo Segredo
(19h10, 21h30 - Todos os dias)

Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)
(16h30 - Sex/Seg/Ter/Qui)
(13h50, 16h30 - Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping 3
Ratatouille
(16h - Sex/Seg!Ter/Qui)
(13h45, 16h - Sáb/Dom/Qua)

Transformers
(18h20, 21 h - Todos os dias)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Harry Poíter e a Ordem da Fênix (Dub)
(f6h10, 18h50, 21 h30 - Sex/Seg!Ter/
Qui) (13h30, 16h10, 18h50, 21h30-Sáb/
Dam/Qua)

• Cine Cidade 2
Ratatouille
(16h - Sex/Seg/Ter/Qui)
(13h40, 16h - Sáb/Dom/Qua)

Transformers (Dub)
(18h20, 21 h - Todos os dias)
• Cine Mueller 1
Duro de matar 4.0
(13h45, 16h20, 19h, 21 h30 -

Todos os dias)

• Cine Mueller 2
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Leg)
(16h10, 21 h15 - Todos os dias)

Ratatouille (Dub)
(13h30, 1 eh50 - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Transformers: O Filme (Leg)
(14h, 16h40, 19h20, 22h -

Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)
(13h30, 16h10, 18h50, 21 h30 - Todos
os dias)

• Cine Neumarkt 2
Duro de matar 4,0

(14h10, 16h40, 19h20, 21h40
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Leg)
(18h30, 21 hiO-Todos os elas)

Shrek Terceiro (Dub)
(14h15, 16h15 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Transformers: O Filme (Dub)
(13h50, 16h30 - Todos os dias)

Transformers: O Filme (Leg)
(19h10, 21 h50 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Luzes do Além
(19h, 21 h - Todos os dias)

Ratatouille (Dub)
(13h40, 16h20 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
A volta do todo Poderoso
(14h, 16h, 18h,20h, 22h
- Todos os dias)

ocorreiodopoo@ocorreiodopovo,com,br

Campanhas educativas de trânsito
o Correio do Povo, edição de 10 a 7 de agosto de 1987,
informava que serias no período de 10 a 15 de agosto o

treinamento da equipe microrregional, então responsável pelo
serviço de campanhas educativas nas escolas do Vale do
ltapocu, A iniciativa era do Departamento Estadual de Trânsito
(Detran/SC), através da Escola de Trânsito, visando a formação
de uma consciência de trânsito, para a diminuição do número de
acidentes, haja vista que estatísticas demonstravam que só no

ano de 1986, em Santa Catarina, haviam ocorrido 15,077
acidentes com 1,650 vitimas fatais, Segundo a matéria, um
trabalho desenvolvido no ano de 1986 por um doutorando em

medicina, constatou que proporcionalmente, o índice de
mortalidade infantil era maior com crianças vítimas de
acidentes de trânsito, do que com crianças acometidas por
doenças próprias da idade,

6/a
Adirlene Kohn
Camila Bbertoli
Elisangela Marisa Raimundi
Elvira Halsin
Erivelto Ramos
Franciele Hedler
Francisco Bassani
Geni Farias
Isabeli Raulino
Isaumjr Rutz
Isolete B, Dama
Jean Carlos Floriano
João Batista da Costa
Laura Safanelli Moserd
Maicon Carvalho
Marilene Voigt
Max Hindlmayer
Michele de Paula Correa
Mônica Holderried Cizeski
Osmiria Riegel
Ricardo Luis Stighen
Rodrigo dos Santos
Rodrigo Klemtz
Samuel Rodrigues
Valtrudes Stinghen
Victor Bauer

7/8
Alana V. Pommerening
Cristiane 1 Urban
Denise Lescowitz
Edesio Rocha
Edneuzaj; dos Santos
Elaine Beri
Elfrida O, Gielow
'Eliane dos Santos Spézia
Eliseu Wen!lorss
Everton Leonardo Rossato
Gilson Peqqau
lida Ewald
Luciana Goulart Anschom
Neumar Fabiani
Nilza C, Klabunde
Poliana Plautz Gorris
Rode de Borba
Rogerio Hreczuck
Rogério José Hieczusk
Silvana Sifert
Simone Stinghen
Sonia Machado
Susana Tunnermann

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

!��@o£2rreiod.2.p.?!o.com.br

"
.JARAGUÁ
DOSUL

I
I

SANTO
São Caetano
São Vitrício

MIN: 1 S" j MAA: 23" I

,,-

1"':/' <>I¥' �
1"1"'/. FlORIANÓPÓLlS;I" MíN: 18°; MÁX: 22-

!

-.

1906

Ottaviano, na Itália, é destruída por uma
erupção do Vesúvlo.

1908
Fundada'a Associação Brasileira de

Imprensa, no Rio de Janeiro RJ
.

1972
Governo brasileiro contrata com a

Westinghouse a construção de uma

usina nuclear atômica em Angra dos
Reis,

1980
EUA tompem relações com o Irã,

A pequena Sissa foi cli�ada
�o dono e leitor Luís Maba.

1997
O presidente Fernando Henrique
Cardoso lança o Programa Nacional
de Direitos Humanos,

UTILIDADE PÚBLICA
HOMENAGEM
A Escola Anna Tõwe Nagel realizará
amanhã, às 19 horas, na instituição,
um café-palestra em homenagem ao

Dia dos Pais, Depois da palestra
será servido um caíé.

PROJETO
O projeto "Brincando no Bairro"
acontece no dia 11 de agostono
Bairro São Luís, O evento será das
9h às 17 horas no Ginásio da
Escola Municipal Renato Pradi.

2000
A Venezuela propõe ao Brasil uma
aliança militar dos países sul
americanos para o combate ao

tráfico de drogas,

PREVISÃO DO TEMPO
Possibilidade de chuva
em Santa Oatarina �
A formação de uma nova frente fria sobre o \ �
Sul do Brasil provoca chuva em forma de \ • CHAPECÓ
pancada de chuva desde a manhã na ..........

MIN: 9' IMAX: 14-

fronteira com o Rio Grande do Sul e a � ,;.....r�-......_........._

:;i;�r_�_:;iE__ 't .. _ _ _._._ _ .. _ _ _ __ r-' _._ .. _ __ �.
�

.LAGES
MiN: 12·1 MÁX: 16'

QUARTA. -6"MiN: 12· C
.

.

MÁX:21"C"" ,

Sot com pancadas
de chuva

SEXTA A..
Mí�: 17' C l__..)
MAX: 27' C
Sol com nuvens

QUINTA A..
Mí�: 16· C l__..)
MAX::WC
Sot com nuvens

HOJE 6MíN: 18" c·
.

MÁX: 23' C "" ,

Sol com pancadas
de chuva
� Fases da lua

NOVA CRESCENTE

12/8 '�2(t(8",
CHEiA

028/8
MiNGUANTE

)).5/8
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Eterna Magia
Medéia acredita quando Flávio diz que
só quer ajudá-Ia, Max exige que Pérola
oficialize seu namoro com Mauro. Berta
vê pintas vermelhas ao se olhar no

espelho.Pérola e Mauro tentam
encontrar a casa de Medéia. Loreta
volta e é abraçada por Conrado e Joyce.
Flávio se encontra com Pérola e Mauro
e diz que não há nada na mata, As'
meninas sugerem criar um time
feminino de futebol na escola, Chica
diz a Inácia que sempre soube' a
verdade sobre a adoção de Bruno, Eva
sonha que Conrado e Nina estão juntos
e acorda assustada. Eva descobre que
Nina mantém uma caixa de recortes
sobre ela e Conrado. Eva diz a Nina que
vai morrer e que está lhe devolvendo
Conrado.

SPte Pecados
Dante assina o contrato. Isabel e Laerte
distraem Fátima para que ela não
encontre Benta, Elvira afirma para
Agripina que está grávida de verdade,
Carla eséuta a conversa das duas, Juju
convence Romeu a desistir de
conversar com Ieobaldo. Estela e Danilo
colocam os bibelôs que Juju doou para
o bazar, entre eles a estátua de Beatriz,
em uma caixa. Adriano descobre que a

estátua sumiu da casa de Juju. Juju
corre para recuperar a estátua no bazar,
mas ela já foi vendida. Nino presenteia
Palma com a estátua. Adriano faz
sucesso como DJ na festa. Romeu
convida Juju para dançar. Teobaldo
manda Romeu se afastar de Juju.
Xongas, Márcia e Edu jogam uma

. colméia de abelhas no meio da festa.

Paraíso Tropical ,

Edson luta com Daniel para impedir a fuga.
Mercedes apaga o quaaro d,e-Iuz.
Mercedes, Lúcia, Paula e áà.[li�1
conseguem sair da clínica. eJemenle
chega tarde e Herminia exige explicâções.

-

Jáder e Eloisa jantam juntos. Ele diz que'
é comerciante. Ana Luisa abrigaDaüel e
Paula.Marion dá um tapa em Bebel e diz

que ela jogou o colarverdaoelro ne mar.
Tais ouve a conversa. Mercedes liga para
Olavo e diz que Paulamorreu no incêndio.
Paula fica na su�e de Ana Luisa. Bebel
devolve a cópia do colar para Urbano,
que não percebe a troca. Odete ouve

quando Fred comenta que está sem

dinheiro para saldar a divida do Frigideira
Carioca. Dinorá descobre que o vestido
usado por Iracema era de Carolina. Ana
Luisa vê Tais no lobby do hotel e a

confunde com Paula.

Luz do Sol
Agenor vai tirar satisfações com Eliana

por ela ter arrumado outro homem. Pedro
confessa a ísabela que está apaixonado

.

por Nina. Ele pede desculpas, mas ela
se nega a aceitar. Lorena diz fi Valadares

'iI!'.
.�

. que pretenge bagunçar a cabeça de
Drica. Agenor diz a Eliana que ainda a

ama, e implora que ela não o abandone

por outro homem. Isabela pede que
Pedro suma de sua vida e atira a aliança
longe. Juarez revela a Yvonne suas

suspeitas, sobre Wandinha e decide
contartudo a Maria Eugênia. Isabela tem
um ataque de fúria e quebra tudo em

seu quarto. Agenor dá a entender que
William não é quem Eliana pensa e afirma

que ele pode ser. o mandante do

seqüestro de Drica.
'

ocorreiodopoo@ocorreilldopovo,com.br

NOVELA REFORMA
Luciano Camargo vai
participar do quadro "Lata
Velha",do "Caldeirão do
Huck", segundo o site Ego.

.

Ele vai entregar à equipe
do programa um Opala
ano 1973. O cantor

adquiriu o veículo de um
de seus seguranças e

nunca reformou o cerro.
Com a oferta do amigo
Luciano Huck, o sertanejo
viu croportunidade de
arrumar o Opala. O quadro
deve ir ao ar em breve no

"Caldeirão do Huck".

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher
um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem repetir números em

cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir números em

cada quadrado de 3x3.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
De nada adianta se enlouquecer querendo retormar o mundo lá fora se não consegue nem mudar uma lâmpada em sua

própria casa. Você sempre deu conta de tudo, não vá falhar nahora H. Reformas e reformulações podem ser

necessárias aí bem pertinho de você.

Touro (21/4 a 20/5)
. Deixe que pensem, que digam, que falem .. , Nínguém sabe mais de você do que vocêmesmo (ou não?). Não esquente a
cabeça, aproveite para colher informações e entender os mecanismos alheios e, depois, conferir quando tropeçarem
nas próprias palavras,

Gêmeos (21/5 a 20/6) . .

Em suas estantes repletas de livros, na mente cheia de histórias e argumentos, hámuito que organizar ou deletar. Já que
está vivendo momentos de reflexão e profundidade, aproveite para procurar tesouros escondidos e abrir espaço para os
novos ventos.

Câncer (21/6 a 21/7)
Pode ficar ainda melhor, sim, dê um plim na arte-final.lncremente sua obra, se arrume bem bonitinho. A gente sabe que
o conteúdo é bom, mas uma bela embalagem pode provocar outros embales, A praia é longa e há muitas outras
conchas se exibindo pelo caminho ...

Leão (22n a 22/8)
Não anuncie seus planos ainda, trabalhe um pouquinhomais suas idéias e metas, Avalie o terreno, faça pesquisas e

testes, aprimore sua proposta. Leoninos gostam de entrar·por cima, em a�o estilo, e de serem saudados com salvas e

vivas ... Vai deixar por menos?
'

Virgem (23/8 a 22/9)
Você sabe que tudo muda o tempo todo, por que não haveria de mudartambém o amor e o amar? Quando·alguém se

transforma, tudo se transforma. O que acontece com você e com quem está a seu lado afeta todo o resto. Nãe é
maravilhoso crescer junto?

Libra (23/9 a 22/10)
o que você pensa que está sentindo é mesmo o que você está sentindo? Chega, já é demais para sua cabeça em plena
sexta-telra No mais, a velha e boa receita: diversão, descontração e 10ve;,love, love ... Quanto à intelectualização, deixe'
que outros façam isso por você.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Não saiu a verba de produção? Deixe estar. Você sempre conquistou as coisas com garra e raça, com a determinação e

a fibra de um grande guerreiro, não vai ser agora que vai entregar os pontos. Que as estratégias da mente sábia guiem
os movimentos de seu ferrão.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Esses sentime�os podem não sermuito simpáticos, mas são seus, Ignorá-los é como andar com um prego torto na
ferradura. Você não gosta de correr leve, sem restrições? Quando questões pessoais não são tratadas como merecem,
sabem como reivindicar nossa atenção.. '

.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Apesar do capricomiano seréconômico e comedido;não está livre de lapsos momentâneos de razão ao lidar com seu

orçamento. Podem tertambém seus atos falhos." Se possível, absterna-se dos negócios e vá pra montanha meditar ou
namorar sua/seu cabrlta(o) predileta(o),

Aquário (21/1 a 18/2)
Santos neurônios! Haja for,as pra processar tantos dados mentais. Você não anda consumindo energia e tempo demais
com o pouco ou nada importante, deixando de vivermomentos mais leves e alegres? Há questões para ir mais fundo,
sim, Outras, melhor desencanar.

Peixes (19/2 a 19/3)
Emoções desconhecidas, ardores inesperados? Não é a primeira, támpouco a última vez que você não entende bem as

coisas, amigo peixe, Fazer o quê, diante da imensidão azul do oceano dos senãmentos e seu incessante movimento de
mares e marés? Viver é preciso .

r

EMAGREÇA!

CHEGOUI PARTICIPE!
A partir de 19 de }.IIho

R,��CMos Ferrera 197 \PBF
quitltas 16he iSh F 9935�9361
www�m���mnbr

AMIGOS
DO PESO

Camila Rodrigues, mulher
de Bruno Gagliasso, entrou
para o elenco da próxima
novela das seis da Globo,
Milagre do Amor. Na
trama ela será
Guilhermina, irmã da
abusada Terezinha

(Fernanda Paes Leme). As
duas são filhas do Trajano
(Cássio Gabus Mendes).
A trama tem direção de
Marcos Paulo e estréia em

outubro. No elenco também
estará Grazielli Massafera,
Nívea Maria e Lima Duarte.

DIVIRTA-SE

Seguindo a receita
,O sujeito chega no trabalho completamente bêbado. O chefe chama-o
num canto e lasca a maior bronca:
- Ô Gonçalves, assim não dá! O senhor não pode vir
trabalhar neste estado!
- O senhor. .. hie ... está me mandando embora do Rio de Janeiro?
- Não, não é nada disso! É que o senhor está caindo de bêbado!
- Ah! Foi o oculista que rnandoul
- O oculista mandou? O senhor está maluco!
- É sim ..

- e tirando uma receita toda amarrotada do bolso: � Olha aí... o
que está escrito debaixo dos garranchos ... pinga três vezes ao dia!

Um produto 1 00% natural e estimulante
sexual para homfJIs Il mulheres

DISK ENTREGA GRATIS: 3370 2525

·1

-
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SDRS TERÃO QUE ENVIAR RELATÓRIOS MENSAIS

Governo do Estado quer
criar ranking das SDR
A iniciativa tem o

objetivo de estimular
maior comunicação

JOINVI�LE
O governador Luiz Henrique

pretende criar um ranking para
medir o desempenho das 36
SDRs (Secretarias de Desen
volvimento Regional). "Mais do
que uma competição é uma forma
de estímulo e uma troca

permanente de informação com
o governo central", anunciou
LHS no final de semana, em

Joinville, durante reunião do

colegiado estadual.
À frente do primeiro escalão,

, Luiz Henrique fez um apanhado
geral de impactos negativos
diante de repasses federais que
deixam de ser creditados aos'

Estados, mas também teceu um

balanço positivo a partir da
otimização na aplicação dos
recursos com a descentralização.
"Estamos vivendo um choque de
gestão e vocês são parte deste

processo. Sei que existem

FIQUE ATENTO "

UFSC abre isenção
del taxa de inscrição
AUFSC (Universidade Federal

'

de Sarita Catarina) abriu ontem o

processo de isenção da taxa de

inscrição do vestibular 2008. Os
formulários devem ser retirados até

quinta-feira, 9, nospostosautorizados.
A devolução da ficha, junto com os

documentos pedidos, deve Ocorrer
até o dia 13 de agosto. O r�ultado
saiem 18desetembro.Oscandidatos

(isentos ou não) devem se inscrever

apartirdessemesmodia (18),até 10
de outubro, pelo site.

Opagamento da taxa, deR$ 90,
deve ocorrer até as 22 horas do dia
1O.Asprovasdovestibular2008serão
realizadas de9 a 11 de dezembro, em
Santa Catarina, nas cidades de

Florianópolis,Blumenau, Camboriú,
Chapecó, Criciúma, ltajaí, Joaçaba,
Joinville, Lages e Tubàrão.

NEIVA DALTROZO/SECOM

problemas, mas quem está aqui
é porque está defendendo a

causa pública".
Para acompanhar mais de

perto as ações de cada Secretaria
e estabelecer um ranking
estadual, Luiz Henrique de
terminou o envio da agenda diária
de cada um dos secretários.
"Também relatórios mensais de

ações de cada Secretaria", exigiu.
Ele determinou ao colegiado que
redobre a atenção aos Conselhos
de Desenvolvimento Regional,
que é o foro correto para a

determinação das prioridades.
"Dêem a caneta aos prefeitos",
pediu.

O governador quer di

vulgaçãomaciça das reuniões, em
espaços amplos 'e de fácil acesso,
para que toda a comunidade possa
participar. O calendário para os

novos encontros estaduais tam

bém foi discutido e a recém

criada Regional de Braço do
Norte sediará o encontro de
novembro. Gravatal deverá ser o

ponto de convergência dos
secretários.

COMUNICADO
A empresa DIA EMPREEDIMENTOS EADMINISTRÀDORA LTDA, CNPJ 04.233.545/
0001-07, comunica que requereu junto à Fundação Jaraguaense de Meio
Ambiente - FUJAMA, Licença Ambiental Prévia - LAP e Licença Ambiental de

Instalação - LAI para implantação do loteamento resldenctal "Belvedere", com
instalações à Rua 506 - Feliciano Bartolini, Bairro Barra do Rio Cerro, neste
município de Jaraguá do Sul. À partir desta data, passa a transcorrer o prazo de
20 (Vinte) dias para impugnação do pleito junto à FUJAMA, dependendo ainda o

licenciamento do atendimento à legislaçfi.o vigente e das condlcionantss definidas
pelo órgão ambiental.

COMUNICADO
A empresa DIA EMPREEDIMENTOS EADMINISTRADORA LTDA, CNPJ 04.233.545/
0001-07, comunica que requereu junto à Fundação Jaraguaense de Meio
Ambiente - FUJAMA, Licença Ambiental Prévia - LAP e Licença Ambiental de

Instalação - LAI para implantação do loteamento residencial "Jardim Europa",
com instalação à Rua 5 - Pref. José Bauer, bairro Rau, neste município de

Jaraguá do Sul. À partir desta data, passa a transcorrer o prazo de 20 (vinte)
dias para impugnação do pleito junto à FUJAMA, dependendo ainda o

licenciamento do atendimento à legislação vigente e das condicionantes definidas
pelo órgão ambiental.

COMUNICADO
Aempresa DIA EMPREEDIMENTOS EADMINISTRADORA LTDA, CNPJ 04.233.545/
0001-07, comunica que requereu junto à Fundação Jaraguaense de Meio
Ambiente - FUJAMA, Licença Ambiental Prévia - LAP e Licença Ambiental de
Instalação - LAI para implantação do condomínio residencial "Villaggio di
Brugnago", com instalações à Rua 9 - 25 de Julho, Bairro Vila Nova, neste
município de Jaraguá do Sul. À partir desta data, passa a transcorrer o prazo
de 20 (vinte) dias para impugnação do pleito junto' à FUJAMA, dependendo
ainda o licenciamento do atendimento à legislação vigente e das condicionantes
definidas pelo órgão ambiental.

NOTA DE AGRADECIMENTO

Os Familiares de

Eleonora Rau Bagatoli
Emmendõerfer

Comunicam o falecimento ocorrido no dia 27 de julho de
2007, sexta-feira, às 13h30. Somos agradecidos pela
solidariedade recebida pelos parentes, amigos e

conhecidos. Nosso agradecimento especial a toda a

equipe da Associação Assistencial para Idosos "Lar das
Flores" pelo carinho, dedicação prestados à extinta, ao
Dr. RangelOselame, aoMinistro de ExéquiasMarino Stein
e todos que a acompanharam até a sua última morada.

A Família Enlutada

AMIZADE
A perda de um amigo, é sempre impensada e dolorida ao extremo;

difícil de aceitar e de entender. Quando acontece, como no caso do
Dr.Emerson, pegando a todos num misto de incredulidade e uma

terrível melancolia que abateu a todos os seus muitos amigos, traz
um sentimento de inconformismo geral, pela pessoa maravilhosa

que ele era, pela sua juventude e pela sua alegria de viver.
Neste domingo cinzento e frio em Jaraguá do Sul, a notícia

de seu desaparecimento brusco, chocou a todos, que bem cedo,
insistíamos em não acreditar naquele telefonema maluco! Em
achar que fosse alguma pegadinha de mau gosto; mas que
nada!! Era verdade!! A mais dura verdade:- A vida de nosso

amigo, havia sido ceifada" da nossa convivência, de forma
brusca e absurda,em um acidente automobilístico.
A sua trajetória foi precoce; ainda garoto foi pai, casou/separou e

foi realmente pai, de tres garotos, que foram o seu maior orgulho e

seu motivo de alegria.Alegria que sempre trazia em seu dia a dia,
desde o cate da manhã com o grupo de ainigos"do êafé da manhã",
na Pão Brasil, aonde animadamente iniciava o seu dia, com uma

mensagem otimista, contagiando a todos; No trabalho, aonde no

centro cirúrgico tinha sempre uma estória bem humorada para alegrar
o ambiente tenso da cirurgia; exercia a especialidade de médico

anestesiologista com extrema competência, ética e senso de equipe.
Era um exemplo de desportista! Dinâmico, saudável, que

amava o esporte. Fazia triatlo; praticava ciclismo, natação e

corrida; praticava surf; futebol; era ainda um exímio tenista.

Logo ao chegar em Jaraguá, conquistou o primeiro lugar no

ranking dos médicos de Jaraguá do Sul, no tênis de campo.
A nossa maior convivência foi no clube atlético Baependi, com

seus amigos do tênis, estimulando seu filhos na prática desportiva-e
convivência social. Quem olhava via quatro rapazes, não somente

pai e filhos, um de 15,12 e 7 anos. Como mencionara um amigo :

"Ele casou cedo, teve filhos cedo, agora estava vivendo a sua

adolescência", tamanha a sua energia e alegria. Talvez essa

precocldade.Iosse. na verdade, o seu tempo certo e necessário em

sua breve vida. Certamente, seus filhos o terão sempre como um

exemplo a ser seguido; razão.de se orgulhar do pai, e do ser humano
que representou.
A todos os que conviveram .com Emerson Silva Machado,

nosso amigo querido, que nos deixou bem jovem mas que em

apenas 33 anos, cumpriu sua missão, tornou sua vida plena;
como um profissional respeitado, pai dedicado, amado por seus
filhos e um grande amigo que deixará saudades em todos nós.

Amaury do Amaral Teixeira
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HOJE A ADESÃO À NOTA fiSCAL ElETRÔNICA É fACULTATIVA

redacao@jornalcorreiodopoyo.com.br

NF-e será obrigatória apartir de 2008
o sistema reduz custos,
combate. a sonegação e

evita concorrência desleal

SÃO PAULO
Mais de um milhão de NFe

(notas fiscais eletrônicas) já foram
emitidas noBrasil. De acordo com
a Receita Federal, esse sistema
reduz custos para as empresas,
moderniza a gestão, permite aos

fiscos federais e estaduais
combaterem a sonegação de

impostos e evita a concorrência

desleal, porque os impostos passam
a ser cobrados de todos.

Atualmente, a adesão à nota
fiscal eletrônica é facultativa. No
entanto, umacordo assinadoentre
21 secretarias de Fazenda, no
irúcio de julho, toma o uso dessas
notas compulsório a partir de 1º

São documentos emitidos via internet, nas transações entre empresas

de abril de 2008, nas operações
para fabricantes e distribuidores de
cigarros e para o setor de
combustíveis. A Receita Federal
também pretende estender a

outros setores da economia o uso

domeio eletrônico.
.

ABRANGÊNCIA - Atual
mente apenas os estados daBahia,
Goiás,Maranhão, RioGrande do

Sul, Santa Catarina e São Paulo
utilizam o meio eletrônico. A

expectativa é que até outubro, a
nota fiscal eletrônica passe a ser

adotada também no Ceará,
EspíritoSanto,MinasGerais,Mato
Grosso, Rio Grande do Norte e

Sergipe. Essas notas são documen
tos emitidos via internet, nas tran
sações entre empresas, e as

sinados digitalmente, num

volume de recursos de apro
ximadamente R$ 8 bilhões.

ÓRGÃOS E EMPRESAS -

Entre os órgãos envolvidos na

implantação da nota fiscal estão o
Banco Central, a Receita Federal,
a Superintendência da Zona
Franca de Manaus, a Associação
Brasileira de Secretarias de

Finanças, a Comissão de Valores
Mobiliários e as secretarias de
Fazenda dos estados.

EM MÉDIA 85%

Internet discada
fica mais barata

As operadoras de telefonia fixa
oferecem, apartir desta sexta-feira,
um novo pacote de serviços para
acesso à Internet discada. O plano
especial, negociado entre o

Ministério dasComunicações e as

operadoras, garante 10 horas de
conexão à Internet por R$ 7,50
mensais, já incluídos os impostos.
Esse valor é 85% menor que o

preço da tarifa normal. O acesso

será das 6 horas àmeia-noite. Não
serão alterados os descontos na

madrugada, fins de semana e

feriados.Segundo o ministro das
Comunicações,HélioCosta, os600

,

minutos que o pacote oferece,
combinados como usonoperíodo
de modulação horária, são

suficientes para cobrir o tempo
médio que o consumidor brasileiro
acessa a Internet, mensalmente.

GUARDA ..ROUPASQUENTE
pelaRein

'çõjas Colcei' .�'. Sommer os esvai
, '.

prateleiras enf liquidação,' fecham as portas
prometendo grandes novidades em seu visual para
breve. Não ficando para trás, a vizinha Extreme
eremium mostra à coluna os projetos daFeforma
assinados pelR�rtistaAlexandreMeldau,.�:êonvida'todos conferiremSua queimâ'de 60%. Mês9úevêm

'

será sua vez de apresentar novidades.
o •

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos
, blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

confira em nossa versão on.line as coberturas completas dos eventos

Melissa Maba e Mari Marcalto

, :{ .'

THE POLICE NO BRASIL
A secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do
Rio de Janeiro já garante que o trio britânico
The Police vem mesmo ao Brasil neste ano.

O trio se apresentará no dia 6 de dezembro
no estádio do Maracanã, um dia depois de
fazer shows em Buenos Aires. O Pollee
voltou a tocar junto em 2007, mais de 20
anos depois da separação, em 1984.

DEFESA
E a bagunça do momento pela internet
nacional é um texto que circula via e.mail
dizendo "Criança Esperança: Você está
pagando imposto da Rede Globol", A
correspondência virtual garante, por certa
fonte, que todo dinheiro arrecadado na

megacampanha a Rede Globo repassa
como sendo doação sua, e abate ao final o
valor de seus impostos. Bobagem mau

embasada, a mensagem ganha resposta no
.

site criancaesperanca.globo.com, que
desmente cornpletaments'ôs fatos e observa
como a má-fé sempre têm preferência nesse

país. Mas não é?

NA4 RODAS DESTEMÊS
O que antes circulava apenas via e.mail
agora ganha a mídia nacional. Pra qualquer
jaraguaense ver, está lá,·aquela embaraçosa
fotografia de um dos veículos mais famosos
da cidade estacionado em situação irregular.
Essa não tem como deletar.

MOBYRETORNA EM 2008
Se depender de Moby, as pistas de dança vão
renascer ao som da disco music. Prestes a

finalizar seu novo álbum, o artista declarou ao site
da revista "Billboard" que a inspiração para o

trabalho foi o espírito "dance" do final dos anos 70
e início cia década de 80, "inspirado em Grace
Jones e Donna S.ummer", como revela o artista. O
álbum, sem título até o momento, deve estar
pronto no próximo mês e ganha lançamento em
fevereiro de 2008.

Roberto Rocha e Liz Hernandez I
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PROJETOS DEVEM SER ANUNCIADAS NA PRÓXIMA SEMANA

'País. vai virar canteiro de

obras', diz Lula em rádio

será atendido", garantiu.
O presidente disse que o valor

que deve ser gasto em obras de
saneamento básicoe habitação já
está definido. "Vamos investir R$

ROOSEWELT PINHEIRO/ABR

504 bilhões, dos quais R$ 106
bilhões serão aplicados em

habitação e R$ 40 bilhões em

saneame;;'to básico", estimou.
Lula informou ainda que a

prioridade do .govemo é investir

em regiões metropolitanas e em

grandes centros urbanos. "É láque
estão a degradação da moradia e

da estrutura familiar, a violência,
o crime e o narcotráfico. Quando
chegarmos com urbanização e

saneamento, levaremos também
uma escola, urna área de lazer, um
ponto de cultura, uma melhoria
na segurança".

De acordo com Lula, esses

investimentosnão foramrealizados
anteriormente porque eles não

retomam em dividendo eleitoral.
"Em obra de saneamento básico
não se pode colocarurnaplaca com
o nome de umparente.Na cabeça
demuitopolítico, issonãodávoto",
alfinetou o presidente.

Lula diz que a população e o

país irão perceber as melhorias no
futuro. "Vai diminuir a

mortalidade infantil. Para cada
real aplicado em saneamento

básico estaremos economizando
R$ 3 na Saúde". (Gl)

Reforma de saneamento
e infra-estrutura são
as promessas atuais

BRASíLIA
O presidente Luiz Inácio Lula

da Silva afirmou que o Brasil

ganhará grandes reformas,
especialmente em infra-estrutura
e saneamento básico. A

declaração foi feita ontem em seu

programa de rádio semanal "Café
com o presidente".

Segundo Lula, muitas obras
serão anunciadas assim que ele

retomar, na próxima semana, da

viagem por México, Honduras,
Nicarágua, Jamaica e Panamá.

"Vamos fazer deste país um

verdadeiro canteiro de obras em se

tratando de infra-estrutura. Vamos Presidente Lula prometeu que o país inteiro será atendido
anunciar obras de infra-estrutura
em estradas, ferrovias, 'gasodutos,
portos, aeroportos, e começar a

liberar o dinheiro para que o

trabalho comece a acontecer",
anunciou o presidente.

Lula�ou ainda que o PAC
(Programa de Aceleração do
Crescimento) servirá para re

urbanizar favelas e fazer obras de
saneamento básico por todo o

território nacional. "OBrasil inteiro
,

Calheiros: oposição quer parar Senado
BRASíLIA líder do Democratas, se-

Com as novas denúncias nador José Agripino Maia
contra o. presidente do (RN). "Temos que trabalhar

. Senado, Renan Calheiros politicamente para ele sair.

(PMDB-AL), de uso de Não dá mais", completou
intermediários na compra' de Demóstenes Torres (DEM
duas rádios em Alagoas, a GO).
opinião de que ele deveria"'

.

Dirigentes do Democratas
deixar a presidência voltou a vão pedir ao Conselho de

ganhar força no Senado. Ética que investigue as novas

"Se não renunciar, o acusações contra Renan.
Senado deve manter Segundo denúncia feita pela
posição e se recusar a votar revista Veja, Renan comprou
qualquer matéria", disse o participação societária em

duas rádios e em um jornal
de Alagoas sem informar a

Receita Federal, a Justiça
Eleitoral ou o Congresso
Nacional. A revista, porém,
afirma ter tido acesso a

documentos que comprovam
a ligação do presidente do
Senado com as empresas. O

presidente do Senado já
responde a' processo. no

Conselho, por supostamente
ter tido despesas pagas por
lobista. (Agência O_Dia)

• PELO MUNDO
Olmert e Abbas reúnem-se para
discutir futuro Estado palestino

o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, encontrou-se ontem com o

presidente palestino, Mahmoud Abbas, na Cisjordânia, abrindo as conversas
sobre "princípios gerais" de um futuro Estado palestino.Depois de meses de
resistência, Olmert concordou em ampliar as discussões com Abbas, a fim
de incluir 'temas fundamentais" para a criação do futuro Estado e de acabar .

com o conflito na região. Mas não está claro se Olmert poderá fazer grandes
concessões, principalmente no que se refere a retirar assentamentos judaicos
naCisjordânia ocupada. Também continua indefinido comoAbbas poderá cumprir
acordos com o grupo islâmico Hamas, que prega a destruição de Israel e
controla a Faixa de Gaza. A reunião na cidade de Jericó terminou sem nenhum
anúncio oficial. Se Olmert e Abbas concordarem com alguns "princípios", os
temas serão apresentados em uma conferência patrocinada pelos Estados Unidos
e programada para novembro, disseram autoridades israelenses e ocidentais.

� .. _. ._ .. -._. __ . ._. __ .� __ .. . __ ._._ ----_ - ---_--t

RECADO DO TAUBAN Membros do grupo insurgente Taliban
afirmaram que o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, e o

presidente dos EUA, George W Bush, que se reuniram em Camp David
ontem, precisam aceitar a libertação de rebeldes detidos sob pena de
arcarem com a morte de 21 reféns sul-coreanos.

ARMAS SUMIDAS O Pentágono desconhece o paradeiro de
190 mil armas que foram enviadas para forças de segurança no

Iraque. O número representa 30% do total de armamentos distribuídos.
Correspondentes temem que as armas tenham sido desviadas para
as milícias que lutam contra a ocupação norte-américana.

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaràguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que AUGUSTO ALTINI: CI nO 2R-
544.695-SSI-SC, e CPF nO 304.156.089-53 e sua mulher ANNA FORLIN ALTINI CI nO 19/
R-2.448.995-SSP-SC, CPF nO 920.898.959-3j, brasileiros, servente e do lar, casados pelo
regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6.515177, residentes e
domiciliados na RUA José Theodoro Ribeiro nO 2.931, Bairro Ilha da Figueira, nesta cidade,
requereram com base no art. 18 da Lei nO 6.766179, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado nas Ruas 499- 'Bertholdo Bruns, Bairro Ilha da Figueira, perímetro urbano de

Jaraquá do SuVSC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do
SuVSC, conforme Certidão nO 291/2006, expedida em
06.10.2006, assinando como responsável técnico, a
arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREA nO 63864-
5, ART 0° 2492805-6. O desmembramento é de caráter
residencial, possui a área total de 7.938,58m2, sendo
constituído de 1 (uma) parcelas e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15

(quinze) dias, contados da data da última publicação
do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito
perante a Oficiala que subscreve este, no endereço 1
da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683

/' I '\ R

- centro, Jaraguá do Sul/SC. 'J
JARAGUÁ DO SUL, 30 DE JULHO DE 2007. "1iAOFICIALA
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PIERO RAGAZZI·

Falcão e Augusto marcaram duas vezes cada na goleada do último sábado diante do John Deere, na Arena

,

Malwee quer manter boa
fase hoje em Umuarama
JARAGUÁ DO SUL

Depois da goleada por 6xO
diante do John Deere, no

último sábado na Arena
. Jaraguá, a Malwee volta à

quadra hoje à noite, às 20h15,
contra o Umuarama, fora de
casa. Líder do grupo com três

pontos, ao lado do Joinville, o
time jaraguaense vaí enfrentar'
um adversário que vem de
derrota para o JEC por 5xO. O
ala Lenísio ainda não deve
estrear, pois segue com uma

lesão na panturrilha esquerda.
No jogo de sábado, o placar.

foi aberto pelo ala Xande, que

chutou forte cruzado, ven
cendo o goleiro Baranha. A
pressão jaraguaense prosseguiu,
após várias oportunidades
perdidas, Leco conseguiu
ampliar, aos 9'58". Ainda no

primeiro tempo, Augusto
desviou chute dentro da área
e ampliou para os anfitriões.

No segundo tempo, o time

gaúcho adotou uma postura
mais agressiva, mas abriu

espaços para os contra-ataques
dos anfitriões, que ampliaram
com um belo gol do ala Falcão,
que acertou um chute de voleio
dentro da área. O quinto gol

da Malwee veio novamente de
um desvio de Augusto, que
aproveitou a liberdade na

segunda trave para concluir a

jogada de Leco, pela direita,
aos 15'30".

Falcão fechou a goleada
catarinense, aos 19'40", após a

bola rebatida na finalização de
Augusto. "Enfrentamos uma

equipe que brigará pela
classificação, acho que o

resultado não pode ser levado
em consideração e teve muito

mais méritos nossos·do que
erros deles", disse o ala Falcão,
ao final da partida.

Vitória perde em casa o primeiro jogo da final
CÉSAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL
O Vitória não se deu bem na

primeira partida da decisão da
Taça Pomerode. Jogando em

casa, no domingo, o time do .

Bairro Rio da Luz foi goleado por
4x 1 pelo Água Verde de
Pomerode e agora precisa vencer
o jogo de volta, por qualquer
placar, dia 19 de agosto, para
levar a decisão para os pênaltis.
Já no sábado, fora de casa, o

Vitória também não se saiu bem
na final dos aspirantes, perdendo
por 1xO para o Atlético Po
merodense.A situação da equipe
é a mesma dos titulares, mas o

jogo de volta será dia 18. Vitória foi goleado em casa por 4x1 e precisa vencer o jogo de volta, no dia 19

por Julimar Pivatto

.Anivprsário da Impulso .;;

A Academia Impulso realizará uma festa para comemorar os oito anos de,
sucesso. O evento terá participação da Top DJ Ale Rauen, Banda Sex
Machine e performers de Balneário Camboriú. A festa será na Deep
Choice Club, ao lado do Shopping Center Breithaupt, na sexta-feira, 10, a
partir das 23h, aberta ao público. Os ingressos estão à venda no Posto
Mime (matriz), Loja Extreme, Loja Discoíheque (Shopping Breitha_upt) e

também em Guaramirim no Posto Maiochi e em Schroeder na Lan House
33. Mais informações no telefone 3275-1862.

Circuito
Hoje, a partir das 8h no Acaraí,
acontece a 2a Etapa do Circuito
Interescolar de Natação - Troféu
Ernani Volpi Coitinho. Serão 173
atletas de 18 escolas

.

jaraguaenses, com idade até 14
anos. A competição vem se

caracterizando como a principal
forma de revelação de talentos
na cidade.

Sênior
A primeira partida da final do
200 Campeonato Sênior de
Jaraguá do Sul terminou
empatada, Depois de sair na

. frente por 2xO, com gols de
Alaor e Ricardo, D Vitória cedeu
o 'empate para a Kiferro, que
jogou em easa, com gols de
Mafra e Marinho (contra). A
decisão do título será sábado,

. 11, às 15h no campo do Vitória.

Copa Aberta 1
A @ima rodada da 2a fase da
Copa Aberta de Futsal de Corupá
promete pegar fogo, com quatro
partidas nesta sexta-feira. Às
19h30, pela Chave E, Belmec/Ex
Astros (com seis pontos) joga
por um empate contra a KibeV
New Car (três) para garantir a
vaqa. O Vitória (três) enfrenta o

Auto Posta Salomon (zero) no
terceiro jogo da noite.

Copa Aberta 2
Pela Chave F, as quatro equipes
também têm chances de

classificação. A liderança é do
Noite a Fora, que tem seis pontos
e enfrenta a Fund�er, que tem
três. Também com três está a

Baumann, que enfrenta a Escolas
Sid/ACW Máquinas, que não
pontuou. A sem�inaresta
marcada para o dia 17 de agosto.

lOOtn costas e nos lOOtnborbole
ta sendo que, no primeiro, ele
bateu o recorde da competição.
Henrique Fructuozo foi omelhor
nos 400tn livre e ficou com a prata
nos 200m medley. As medalhas
de bronze foram para Aléxis
Schroeder (100m peito), Mariê
Nazário (lOOtn costas) e nos dois
revezamentos femininos (4x
100m livre e 4x10Otnmedley).
No atletismo, a equipe

Malwee/FME levou o ouro no sal
to com vara, com Carlos Mar

ques atingindo três metros e ba
tendo o recorde. O bronze veio

com Arileton Padilha, nos três

quilômetros da marcha atlética.

I
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Jaraguá do Sul
traz dez medalhas
RIO OOSUl
A natação jaraguaense fez

bonito na 7ª Olesc (Olimpíada
Estudantil Catarinense), que
está acontecendo emRio do Sul. -

A equipe Ajinc/UrbanolFME
conquistou oito medalhas no '

fim-de-semana. Já o atletismo
trouxe apenas duas medalhas,
sendo uma de ouro e outra de
bronze.

Os ouros na piscina vieram
com Otávio de Azevedo nos

UK)
URBAN MAN

SHOPPING BREITHAUPT - 10 PISO 3055-001 9

MOCA MASCULINA
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DECISÃO: fiNAL NO DOMINGO

Atlético vence nos pênaítís e é hexa do Varzeano
Equipe do Bairro
Estrada Nova bateu
o Grêmio Garibaldi

JULiMAR PIVATIO

JARAGUÁ DO SUL

Depois de, ficar no OxO no

tempo normal, a equipe do Atlé
tico venceu o Grêmio Garibaldi
nos pênaltis por 3x1, domingo no
João Marcatto, e conquistou o

título do 25ºCampeonatoVarzea
no-TroféuRaulValdirRodrigues.
Foi a sexta conquista da equipe

.

do Bairro EStrada Nova, que já
havia levado o caneco em 1993,
1994,2000,2002 e 2005.O terceiro

lugar ficou com a Kiferro, que
venceu a Barrabaxo/Iranze o Pé

por4xl.
Além-do troféu de campeão, o

Atlético foi também a equipe
disciplina, a defesa menos vazada
(cincogols sofridos) eJairAntunes
foi o atleta' destaque da com-

Guaramirim
EmGuaramirim, foram defi

nidos os finalistas do Campeo
nato de Futebol Suíço Sênior -

TaçaNorbertoWulfA semifinal
aconteceu sábado. O Beko's
venceu o BeiraRio por 3x1 e vai

enfrentar, na briga pelo título, o
Serenata, que bateu o Oeste por
2xO. As disputas de terceiro e

primeiro lugares acontecem no

próximo sábado, a partir das 14h,
no campo do Beira Ri�. EquipEi do Atlético Esporte Clube comemora o título, decidido nos pênaltis contra o Grêmio Garibaldi

petição. O artilheiro foi Everson

Koerich, daKiferro, com 13 tentos
assinalados. No total, o 25º

Campeonato Varzeano teve 24

equipes, com528 atletas inscritos.
Foram 64 jogos com 268 gols
marcados, mé'dia de 4,18 por

partida. Cerca de 32 mil pessoas
acompanharamo campeonato. A

arbitragem da final ficou a cargo

de Rodrigo da Silva, Charles
Moesch e Luiz de Souza.

Campeonato BrasKeiro
CLASSIFICAÇÃO

1"21) Bpfâí9Q'if"c; ,,-32.!R�\)íp '7' 9
3° Vasco 27 -16 8 3 5 31 21 10

26 17 8 2 7 25 22 3

1 ao' Figueirense 23 17 6 6 25 27 -2

_', ;ll&�����flU,tQ!p!���;!
15° Corinthians

!t�, Aª�m:f��m,.
17° Náutico 17 17 4 5.- 8 23 30 -7

6 5 18 25 -7

Brastleltão Sene BClASSIFICAÇÁO
�;�,C�1 )l!Jli "", PtlI;L V E ,�'=?D G�t¥��f !t!. j ��:�:��6A;�Roditdã

1 ° Criciúma 36 16 11' 3 2 36 16 20 ttuano 2x1 São Caetano

gl:í!�;!ib,1i;Nl!!í!lli,�1l;.i1;t.· ,t2ft::ill!§0;�;lJ;,%:4:,�áfi1i'9,1�àI34jll�4ff;1:1º2ffi Vitória Oxl Paulista

Coritiba 29 16 9 5 22 5 Barueri 1 xO Portuguesa

IlJ.as]lem;e ,Z8itL16 fi 30. Fortaleza 3xO Remo

Baruer! 27 16 7 6 3 24 21 3
PontePreta 6xO Santa Cruz

fi'
Braslliense 3x2 Ceara

mmp;._"JLVj.ll�!!46h0J",'iii.:4tt1'T)t'UG. Criciúma 3xO CRB
3 6 8 Ipatinga 3xO Gama
3 6 4 Santo André 1 x2 Marilia

2 7 -3

6 -3
-.HQiJtGlW 4%:f;;M1""� �&l;k "XX

" 20h30 - Portuguesa x Coritiba
20h30 - Avaí x P'onte Preta
20h30 - CRB x Vitória
20h30 - Santa Cruz x Braslliense
20h30 - Paulista x Criciúma

;;;l);ti!éii8NFi"WINiaHJi!f¥£i11" �,:w@ü:m&}i;l'i';MC¥)i!Jjí1ii!®%i[f2'I;'''''' 20h30 - Remo x Ituano
20h30 - Ceará x Baruerí
20h30 - Gama x Santo André

AIR, 8 20h30 - Marília x IpatirlQa

.11l!iii�llií!��6Ir,m7rJlli��112�19�1I�-17.L�� 20h30 - São Cáetano,x Fortaleza

7° Ponte Preta 24

"êQliluesa
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Ipâiíliga
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'Gli� ''''''

13° São Caetano
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178 Rodada
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