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Barra Velha tem

pontos reprovados
devido á poluição
• PÁGINA 13
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Manobra da defesa de Bertoldi

pode anular CP do transporte
Decisão da Justiça atrasou as investigações. Comissão tem até quinta-feira para jUlgar processo

. JOÃO P'ESSOA É 81 DA PRIMEIRA DIVISÃO

�
CÉSAR JUNKES

O advogado do prefeito
Moacir Bertoldi, Osmar

Graciola, vai tentar na

justiça o arquivamento
do processo sobre alte

ração de prazo para obras
· de responsabilidade da

Viação Canarinho no

projeto Transjaraguá. No
último dia 22, a juíza da
2ª Vara Cível do muni,

cípio, Eliane Alfredo
Cardoso Luiz, determi
nou que todas as pessoas

já ouvidas sobre a denún-
· cia fossem convocadas

para depor' novamente
na presença de Graciola.

O que atrasou as inves

tigações. Se o julgamento
não acontecer até quin
ta-feira, o processo será

·

arquivado.

• PÁGINA5

Marista constrói amplo
e moderno espaço

para Educação Infantil.
A obra, já iniciada. contempla a construção de 7 novas

salas de aula, refeitório com cozinha experimental,
fraldárlo, dois parques infantis e saías de apoio para
melhor desenvolver a proposta Marista da Educação
Infantil e 1° Ane do Ensino Fundamental. Além desta

área, também haverá uma nova guarita, estacionamento
e passarela coberta até os principais acessos ao colégio..

. O projeto foi desenvolvido pelas arquitetas Simone
Mattedi e Sibele Ristow Wodzinsky e será executado

pela construtora HAHNE Ltda.

MARISTA. Aulas para a vida.
Valores para sempre.Vista do novo prédio da Ed. Infantil do Col. Marista S�o Luís
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• EDITORIAL

Juventude em risco
N a semana passada, a

Secretaria de Desenvolvimento
Social e Família de Jaraguá do
Sul inaugurou uma panificadora
piloto. O projeto vai capacitar
adolescentes e jovens em

situação de risco para o

trabalho. Além deste programa,
aCasa deApoio oferece oficinas
de marcenaria, artesanato,

costura, música, teatro e

esporte. O objetivo é afastar os
adolescentes das drogas e

oportunizar um futuro digno.
Iniciativas como esta

florescem em todo o Vale do
, Itapocu e se mostram cada vez
mais importantes amedida que
a estrutura familiar destes

jovens padece demuitos males.
O uso de drogas, bebidas, falta
de oportunidade e pessimismo
em relação à vida afeta o cres

cimento profissional e pessoal

Não por acaso muitas
ocorrências pOliciais tem

como envolvidos os

menores de idade"

demuitos adolescentes. Não por
acaso muitas ocorrências

policiais tem como envolvidos os
menores de idade.

Esta problemática é com

plexa e desafiadora, porque
envolve os jovens, sua família,
a comunidade e a sociedade. Só
o desenvolvimento de ações
com efeitos duradouros pode
mudar esta realidade. Para isso

é preciso alinhar propostas e

-ações das instituições gover
namentais e não governa

mentais, incluindo toda a

sociedade.

Outra iniciativa que busca
modificar os dados alarmantes
sobre a criminalidade na

juventude é oProerd (Programa
Educacional de Resistência às

Drogas e à Violência), que na

semana passada formoumais de
doismil estudantes em [aragua.
Há oito anos o projeto funciona
na região e contou com a

participação de 37 mil pessoas.
O principal objetivo é manter

os adolescentes .longe das
. drogas e. da violência. O Proerd
conta com o patrocínio de em
presas da região que assumem

a responsabilidade de par

ticipar da construção de um

cenário digno e saudável. Que
idéias como estas se multi

pliquem para assegurar aos

jovens oportunidades de edu
cação, formação, trabalho e

crescimento.

.. PONTO DE VISTA

Panoramas de crescimento
nos serviços reqinnals

Na coluna da semana passada
eu comentava que amicrorregião
do Vale do Itapocu abrange sete

municípios, com uma população
de cerca de 210 mil habitantes e

rendapercapitadeR$ 20mil/ano.
Há inúmeros aspectos positivos
deste fato, sobre os quais gostaria
de comentar nesta semana e que
derivamprincipalmente de novas _

formas de ver as coisas, notada
mente na área de serviços.

Quem conheceu Jaraguá do

Sul nos anos 80 irá se lembrar de
umaépoca emque os restaurantes

tinham um estrito horário de

almoço, que ia das 11 :00 às 13:30

(e alguns somente até as 13:00).
Atualmente, pode-se comer a

quase qualquer hora do dia ou da
noite e as opções passampelosmais
variados tipos de pratos, sabores e

países. Na área de serviços em

alimentação, o Amarildo do
Samoara não pode ser esquecido,
ao inovar ações, cardápios e

serviços na área.

Em informação, eventos e

ações sociais, é notável a ação de
MoaGonçalves. Com as ações 'à
frente de outros veículos de mídia
e mais recentemente com a Re

vista Nossa e com coluna e pro

grama de rádio, ele conseguiu
profissionalizar uma área que
comunica o cotidiano às pessoas.
E a Feijoada do Moa marca o

Calendário de Jaraguá do Sul
com a presença de celebridades,
amizade e principalmente, com
ações de auxílio a entidades
sociais de nossa região:

Na área de construção civil e

arquitetura, há inúmeros pro
fissionais e pelo espaço exíguo da
coluna, serei aqui injusto com

aqueles que não nomear. Mas

como esquecer o nascimento da

arquitetura comRuthBorgmann
eOtavianoPamplona?Comonão
lembrar do esforço conjunto dos.
Irmãos Lima, do traço e cores

• Randal Gomes,
.

Coordenador de

Relações
Institucionais e do
curso de Comércio
Exterior da Fatej

•. DO LEITOR
Tpxtos escritas por alunos da Rpdp Municipal para o

Programa dp Educação Fiscal p Cidadania - Cidadão

Conscipntp, rP.alizado ppla PrPfpitura dp Jaraguá do Sul

inconfundíveis deRenato Escobar
e do empreendedorismo fantástico
de Paulo Obenaus e Roberto Reis
à frente da Proma? Eles traduzem
fisicamente um novo rosto desta
cidade e região.

Na área de serviços empre

sariais, é notável o avanço que

conseguiu o nosso CEJAS e neste

panorama, destacar sua executiva
Bia Zimmermann. Ao lado 'de
RejaneNunes, na área de serviços
da ACIJS, elas têm conseguido
congregar e motivar empresas e

colaboradores a se capacitar e ,

enxergar um novo mundo mais

globalizado, com mais oportu
nidades e com um empreeende
dorismo fundamental.

O Brasil é um país rico, com

gente trabalhadora e do bem. Se
não temos políticos à altura,
nosso instrumento é o voto e a

conscientização. E num trabalho

passo-a-passo, muitos e muito

têm-se feito.

História do Dudu Notinha
Dudu, antes de saber da importância da nota fiscal, não exigia a

nota fiscal, e o futuro da sua cidade estava em jogo. MasDudu aprendeu
na escola que devemos exigir a nota fiscal.

DuduNotinha, então, perguntou:
. - Por que a nota fiscal é tão importante?
Aprofessora respondeu:
- Porque o futuro de nossa cidade está em jogo. Se pedirmos a nota

ou cupom fiscal, a gente ajuda a nossa cidade!
.

Dudu, então, falou:
- Vou fazer aminha parte!
Assim, DuduNotinha avisou sua família e foi distribuindo folhetos

pela cidade. E esses folhetos diziam assim: "Exijam a nota ou cupom

fiscal para nós melhorarmos a nossa cidade e exercermos a nossa

cidadania!" .

- Então, depois de voltar, DuduNotinha viu um homemsentado no
banco da praça, chorando. EDudu perguntou:

-

- Por que está chorando?
E o homem respondeu:
- É queminha filha í[stá doente. Eu comprei um leite e o leite estava

estragado. Aí, eu comprei remédios, mas eram os remédios errados e o

pessoal do mercado não quer trocar as mercadorias.
EDudufalou:

, - É que o senhor não pediu a nota fiscal e por isso não trocaram.
Entãoomoço falou:
- Eu pedi, mas joguei no lixo!
- Então, vamos procurar! .

Depois que acharam o homem conseguiu trocar os remédios.

Então, Dudu Notinha percebeu a importância da nota fiscal para
todos osmomentos e situações de nossa vida.

• Taís C. Florença, aluna vencedora da Escola Helmuth GuilhermeDuwe

Nota ou Cupom Fiscal
A professora de matemática nos ensinou sobre a importância de

exigirmos nota ou cupom fiscal.
.

Se nós não exigirmos nota ou cupom fiscal na compra de qualquer
produto ou serviço, estamos impedindo a arrecadação de impostos que
é muito importante para todas as pessoas. Sabem por quê? Porque os

impostos que pagamos vão para amelhoria do bairro e da cidade, por
exemplo: iluminação nas ruas, asfaltos, redes de esgotos, escolas, postos
de saúde, praças, fatmácias, hospitais, parques' etc.

Quando o dono do lugar onde compramos ou fizemos um serviço
não fornece nota ou cupom fiscal, ele não paga os impostos e fica como

dinheiro. Sem anota ou cupom fiscalnãopodemos comprovara compra .

de umproduto ou algum serviço. E então nãopodemos exigir a troca se

este produto estiverestragado, ou solicitarque os serviços sejam refeitos ..

Exigirnotaoucupom fiscal é seu direito e seu dever. Seja um cidadão

Consciente.
'

• Bruna Evelin Kruger, aluna vencedora da Escola Machado de Assis.
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EOLIrIC!
Carreira
Rodadas de conversas so

bre o plano de cargos e sa-
.

lários dos servidores da pre
feitura de [araguá do Sul

prosseguemnasemana com .

o sindicato da categoria. O
assuntoé delicado. Politica

mente, dependendo da pro
posta e condução das con

versas, explosivo.Atéporque
envolve, também, aCâmara
de Vereadores. A oposição
faz plantão full time.

Comp,icado
O projeto é promessa de

campanhadeBertoldicomo
prioridade das prioridades.
E, por issomesmo, indepen
dente do conteúdo, polêmi
co em sua origem, já que
sua feitura não fica restrita

apenas aos interesses dos ser
vidores. Implicaobservância
rígida de um emaranhado

de leis que chega a embas
bacar quem não é afeito ao

assunto.

Pressa
Mais complicado fica

quando se olha para o ca

l�ndário. A Câmara deve
encerraros trabalhosdoano
antes do Natal. Para se

começar a pôr em prática
em 2008, o plano de cargos
e salários deve ser obriga
toriamente aprovado até 31

. de dezembro. A contar de

hoje, dezoito dias.

Benefício
A partir de 1º de janeiro

de 2008, taxistas "pilotos"
de [araguá do Sul passam a

pagar 50º a menos na base

de cálculo do ISSsobre ser

viços prestados. É o que diz
aLeiComplementarnúme
ro 15/2007 aprovada pela
Câmarana semana passada.

NogovernodeGuaramirimdesde'ZOOl, Democratas
ePPreuniramfiliados esimpatizantesnosábado.Público
em tomo de mil pessoas superou expectatívas dos

dirigentes 'dos dois partidos, que vão estar juntos pela
terceira vez em 2008 apoiando a candidatura do atual

vice-prefeitoJoséJoaquimFernandes, doPEMantendo
acordo firmado quando a reeleição de Mário Sérgio
Peixer (DEM) em parceria que deu certo. Fernandes

pode ter na sua chapa o empresárioMárioGlasenapp
ou o vereador AdaAraújo, que assumiu em definitivo

com amorte do colega de partido Belmor Bernardi.

Remendando
Prefeitura vai desmontar um veículo doado pelo Samae

para utilizar peças e acessórios em outros veículos da

frota municipal.

Bom
Prefeito de Massranduba, Dávio Leu (DEM), vai pagar

abono natalino de R$ 80,00 aos servidores. Que não será

incorporado ou agregado aos salários conforme projeto de

lei enviado à Câmara de Vereadores.

Bate-volta
Por seis votos as 'cinco aCâmara rejeitou veto do prefeito

Moacir Bertoldi (PMDB) a projeto de lei do vereador

Ronaldo RauÜ?0 (PDT) propondo coleta e reciclagem
do óleo vegetal consumido em estabelecimentos.
comerciais, O Executivo alegou vício de origem, ou seja,

.

o Legislativo estaria criando despesas para omunicípio, o
que não pode. Agora a Câmara homologa e vira lei se o

prefeitomantiver o veto.

Enfim
Também aprovado pela

Câmara 6 projetoque cria
a Farmácia Popular em
Jaraguá do Sul, via Mi

nistério da Saúde. Que
bancá a implantação com
R$ 50 mil, subsidiando
mensalmente o estabe
lecimento enquanto fun
cionar. Na proposta an

terior, rejeitada pela pre
feitura em 2006, o sub
sídio era de R$ 10 mil!
mês.

Nomesl
PDT de Barra Velha

deve sair com candi

datura própria à prefeitura
nas eleições do ano que
vem. Trata-se do vereador

Julio Cezar Fagundes,
também presidente da'
Câmara. Com apoio de

policiais militares e bom
beiros.

Nomes 2
Exceção do Democra

tas, PSDB, Pp, PDT, PPS,
PTC, PMDB, PTE já
anunciaram candida
turas próprias em Jaraguá
do Sul. A se confirmar

tamanho apetite pela
cadeira de prefeito, o

próximo poderá vencer

com a menor votação de
toda a história das elei

ções nomunicípio.

Debutando
Em Schroeder, o PSOL

completa os seus dois

anos de fundação fruto
de dissidência do PT.
Pelo que se tem de no

tícias, foi o único a vingar
na região do Itapocu. E
já se prepara para dis

putar a prefeitura.
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RETRANCA
Empregos
Levantamento feito peloNoticenter aponta os cinco

municípios que concentram mais de 22% de todás as

vagas no mercado de trabalho existentes em Santa

Catarina. Florianópolis, Brusque, Rio do Sul, [araguá
do Sul e Indaial são os municípios catarinenses com os

melhores índicesdeempregabilidade.Comumproblema
paralelo em comum: faltamão obra especializada.

A volta
Comoprimeiroprefeito deFlorianópolispelovotodireto

depois de 1964 e quatro mandatos consecutivos de

deputado federal, EdsonAndríno (PMDB), assume vaga
na Assembléia Legislativa como suplente da tríplice
aliança que comandou a reeleição de LuizHenrique da
Silveira. É autor do projeto de leique permite regularizar
terrenos localizados em ilhas oceânicas, entre as quais
Florianópolis e São Francisco do Sul.

Mais próximos
Bancadas federais e estaduais do PP gaúcho e

catarinense decidiram atuar de forma conjunta na
defesa de interesse dos dois estados. Antigamente
uma referência política do Sul, o PP tenta reciclar
se frente a processo de definhamento acelerado

nessa região. Juntos, mais mídia e reais chances de

uma rearrumação partidária namajoritária de 2008.
JONAS LEMOS CAMPOS

AFrenteParlamentarFlorianópolisCopa 2014 fez sua
primeira reuniãoontem, naCapital.Criadaporsugestão
do deputado César Souza Júnior (DEM), objetiva
colocar SantaCatarina como uma das sedes dos jogos.
O trabalhonão é apenas de convencimento e um estádio

aprovado. Envolve, também, a duplicação da BR-101,
a recuperação da Ponte Hercílío Luz e a ampliação do
Aeroporto InternacionalHercílio Luz, porexemplo.

((
Jangada
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HVlDB deve lançar candidato
em todas 'as cidades do Vale
Partido planeja eleger
prefeitos em até 150
cidades catarinenses

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
Estimular o surgimento de

novas lideranças. Este é um dos

objetivos do PMDB e também a

principal bandeira levantada

durante aConvençãoEstadualda
Juventudepeemedebista, realizada
emJaraguádo Sul, no último final
de semana.

Conforme o senadorNeuto de

Conto, o Partido do Momento
DemocráticoBrasileiro tem, hoje,
mais dedoismilhões de filiados no

país inteiro e a participação de

, jovens serve para revigorar a força
da sigla. Jáo deputado federalJoão
Mattos salientou a importânciada

mobilização dessas pessoas na

continuidade dabancada, "Elas se
manifestam ativamente e estão

fazendo escola", elogiou.
Dentro dessa postura renova

dora, a cúpula do PMDB já pla
neja participação massiva nas

próximas eleiçõesmunicipais. Em
janeirode.2009, segundoMattos,
a meta é-assumir a administração
pública de 150 Cidades catarinen

ses, todas com candidatos cabeça
de chapa lançados pelo partido.
Além disso, ainda vai haver

disputapelamaioria no Legislativo
de todos osmunicípios do Estado.

C�M�JY'!!']KES, ,

""�

• Mais de dois milhões de filiados
• 118 prefeitos em Santa Catarina
• Meta de eleger 150 em 2008
• Dois vereadores em Jaraguá
• Meta de eleger três em 2008

Para o senador Neuto de Conto a participação de jovens serve para revigorar a sigla

Atualmente, os peemedebistas
estão à frente de 118 prefeituras
emSantaCatarina.As trêsmaiores

da lista sãoCriciúma, Florianópolis
e [araguá do Sul. Nessa, o intuito
é reeleger o prefeito Moacir

Bertoldi ticolocar, pelomenos, três
representantes na Câmara de
Vereadores. Até lá, opartido conta
apenas com dois: Pedro Garcia e

JaimeNegherbon.
Quanto ao Vale do Itapocu, a

intenção não é diferente. "Vamos
ter nomes próprios em Corupá,
Massaranduba, Schroeder e

Guaramirim", projeta Carlos

Chiodini, coordenador regional e
eleito para integrar o Diretório

EstadualdaJuventude doPMDB.
Além dele, outros quatro jovens
filiados locais seguiram o mesmo

caminho: Pier Berri, Carlos Luiz

Tamanini, João Diniz Vick e

Everton Demarchi. Já Charles

Lux, Otoniel da Silva e Aline
Mainardi ficaram no posto de

suplentes. Alberto JoãoMarcatto
e Jeferson de Souza têm omesmo

posto, porém, na Comissão de
Érica. A Convenção reuniu em

tomo demil pessoasno sábado, na
Sociedade Vieirense, Vila Lalau.

Amvali cria c�lpgiado para cooppração dp Defesa Civil
JARAGUÁ DO SUL

Reunir as informações de

cada representante da Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) em apenas um

cadastro. Este é o objetivo do
Colegiado de Cooperação de
Defesa Civil, instaurado na

última semana. Conforme

Carlos Dias.. que integra o

grupo, a idéia vai servir para

organizar e agilizar os trabalhos
do segmento.

A primeira etapa a ser

colocada em prática, segundo
ele, é pesquisar a atual
realidade vivenciada nas

cidades que compõem a

Amvali. Depois disso, o

resultado deve ser incluso em

um registro para servir de apoio,
mais tarde, quando ocorrerem
desastres atendidos através da
Defesa Civil. Entre eles estão,
enchentes e acidentes

químicos.

Além disso, o colegiado
também trabalha 'com a

proposta de a Associação dos

Municípios possuir estrutura
mínima para esse tipo de
auxílio. Ela ficaria à disposição
das cidades ern casos extremos.

- Outro planejamento diz

respeito à montagem de uma

base operacional dentro de
Guaramirim. O cronograma de
atividades deve ser definido no

próximo ano. (KE)

Spcrptaria dp Turismo programa

tpmporada com atrações psppciais
BARRA VELHA

O verão nem começou e

Barra Velha já entrou no clima
de férias de final de ano. O ca

lendário de eventos programa
do para a temporada. 2007/2008
teve início no sábado passado e

se estende até' 29 de fevereiro
com apresentações artísticas e

campeonatos esportivos.
_

Napróximaquinta-feiraé avez
da população festejar os 46 anos

do município com um baile no

Salão Mar Azul, marcado' para
iniciar às 23h. No dia 7, a Praça

Lauro Loyola se transforma em

palco para os grupos CTG Esteio

da Tradição e Folclórico Alma

Açoriana, a partir das 14h30.

Logo depois, o Circo Escola da
cidade também se apresenta. Às
16h, acontece o corte do bolo de
aniversário.

.

Parao domingo, 8, aSecretaria
deTurismo planejamais shows no
mesmo local e, também, a

presença do Bloco Sambaqui na
Praia do Tabuleiro, às ISh. Na
semana seguinte, é a vez de Barra
VelhaabriroNatal Luzem ltajubá.
(KE)

Garibaldi reelege a diretoria da

associação e lista prioridades
JARAGUÁ DO SUL

AAssociaçãodeMoradoresdo
Garibaldi reelegeu sua diretoria
durante assembléia realizada na

- tarde de sábado, 1º. Com isso,
Valdecir Fernandes continua à

frente da entidade, ao lado do

vice-presidente Osmar Schmidt.
A chapa ainda é composta pelo
tesoureiro Osmar Pinter, pela
secretária Leonete Langa e por
outras 12 pessoas, entre titulares e

suplentes.
Ao todo, aeleição contou com

pouco mais de 30 votantes. O
número foiconsiderado tímidopor
Fernandes. Por isso, ele pretende
incentivar a participação co

munitária durante esta gestão,
estendida até 2009. Na pauta de

prioridades também está a

instalação de rede para utilização
de internet ba�da larga, já
discutida com a empresa de

telefonia que atende o bairro.

A conservação das estradas é

outro ponto de deve ganhar força
nestespróximosdois anos.Apoeira
resultante das ruas não pavi
mentadas vem causando in

cômodo para quem mora.nas

regiões mais afastadas do
Garibaldi. Como a pavimentação
tempoucas chances de acontecer,
a associação pretende investir nos
pedidos de inclusão do local no
roteiro de beneficiados pelos
caminhões-pipa da Prefeitura.

'; Dentro do período de 2.005 a

2007, equivalente à primeira
gestão, adiretoria destaca algumas
conquistas. Uma delas é a im

plantação de telefonia, reivin
dicada há mais de uma década.
Em seguida, vem a conclusão do
asfalto na Estrada Garibaldi e de
uma ponte na localidade de
Cacilda. (KE)

.

-

Pavimentação é uma das prioridades dos moradores, segundo associação

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CASSAÇÃO DO PREFEITO BERTOLDI

redacao@ocorreiodopovo,com,br

. Advogado diz que·Comissão
Processante não teve critério
Câmara foi palco
de nova sessão de

depoimentos ontem

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
O advogado do prefeito

Moacir Bertoldi, Osmar Gra
ciola, disse que vai requerer na
justiçao "cumprimento integral
do despacho do mandado de

segurança" impetrado por ele no
dia 21 de setembro, que pede a

extinção da Comissão Pro

cessante. A comissão investiga
a denúncia da Ujam (União
Jaraguaense das Associações de
Moradores) sobre alteração de

prazo para obras de respon
sabilidade da Viação Cana
rinho no projeto Transjaraguá.
Ontem, todas as pessoas já

. ouvidas sobre a denúncia foram
convocadas para depor no
vamente na presença de
Graciola.
A defesa do advogado é

respaldada na determinação da
juíza da 2ª Vara Cível do

município, Eliane Alfredo
Cardoso Luiz, expedida no

último dia 22. Se o julgamento
do prefeito,não acontecer até

quinta-feira, o processo será

,

arquivado. ,"O despacho
determina que todas as pessoas

sejam intimadas pessoalmente,
o que hão aconteceu. Não
houve critério", justificou.

Os intimados que não

comparecerem àCâmara foram
o irmão do prefeito, Jurandyr
Bertoldi, ex-procurador do
'município, que alegou viagem
a São Paulo; do diretor da

Graciola (esquerda) conversa com Terrys da Silva (sentado) e Eduardo Marquardt

Canarinho, Décio Bogo, que
alegou compromissos pré
agendados; e do ex-presidente
da Câmara, Carione Pavanelo

que, segundo Terrys da Silva,
presidente da comissão, afirmou
ter esquecido de comparecer à

Câmara para dar o depoimento.
6 prefeito Moaci� Bertoldi

foi à Câmara ontem de manhã,
-mas não prestou depoimento
porque Graciola não estava

presente. O advogado alegou à

Comissão que tinha uma

audiência nomesmo horário em

que o prefeito prestaria o

depoimento. Para a cassação, são
precisos oito votos dos 11

vereadores.
MULTA - Na manhã de

ontem, o procurador geral da
Prefeitura, Eduardo Marquardt,
foi questionado pelo relator da
Comissão Processante, Dieter
Janssen, sobre o motivo da /

Canarinho não ter sidomultada

pela Prefeitura em R$ 370 mil
em virtude do atraso nas obras.

Marquardt respondeu que a

Prefeitura está aguardando a

votação do projeto de lei sobre
a prorrogação de prazo
encaminhado pela Prefeitura à

Câmara em julho, a pedido da

empresa de transporte. O

presidente Rudolfo Gesser

alegou que o projeto não será

votado enquanto a prorrogação
do prazo estiver sendo

investigada.

• A Comissão Processante foi
instaurada para investigar a

possível modificação do prazo
tinalde contrapartida que deveria
ter sido entregue pela empresa até
31 de dezembro de 2006. A data
limite foi aterada para 31 de julho,
desse ano. A prefeitura alega que
um dos itens que tratava da

ampliação do terminal foi adequado
por meio de emenda feita pelos
vereadores. Mas alguns parlamen
tares dizem que o prazo foi aterado
sem a autorização do Legislativo.

• Em julho, o presidente da

Ujam (União Jaraguaense das

Associações de Moradores), Luiz
Hirschen, protocolou pedido de

cassação do prefeito Moacir
Bertoldi. A ação baseia-se na

denúncia de alteração do prazo das

obras de responsabilidade da

Viação Canarinho no projeto
Transjaraguá. As obras envolvem

,

a ampliação do terminal urbano, a
implantação de 180 novos abrigos,
bilhetagem eletrônica e passagem
única, ao custode R$ 3,7 milhões.
No mesmo mês, a Canarinho
encaminhou à Câmara pedido de

prorrogação do prazo das obras

para mais 180 dias (31 de janeiro
de2008)

• 31 de novembro - Sessão
de julgamento do relatório, quando
os vereadores votariam pela
cassação do prefeito ou pelo

, arquivamento do processo, é i

suspensa em virtude de mandado
de segurança impetrado pelo
advogado do prefeito, Osmar

Graciola, no dia 21 de setembro.
Ele alegou que, como defensor do

prefeito, não foi intimado pela CP

para acompanhar os depoimentos.

• 3 de dezembro - Comissão
Processante ouve novamente as

pessoas que prestaram depoi
mento, por determinação judicial.

Bombeiros tem final de semana de

sufoco, mas programam encontro
GUARAMIRIM

Os Bombeiros Voluntários de
Guararnirim estão organizando a

confiaremização de final de ano

que contará com a presença das

corporações de Massaranduba,
Araquari, São Bento do Sul e da
Polícia Militar. A data do
encontro será no dia 8 de de
zembro e naoportunidade haverá
o encerramento do curso pre

paratório que forma bombeiros
na região.

Estáprogramada tambémuma

oficina técnica onde serão abor
dados temas de trabalho da
entidade tais como: correta

__'-_,_--'�"-'--'_
.. _-; .• '"'�., _� •..... !-� I .........•

utilização do desfibrilador, rapél
de salvamento, socorro em rios e

lagos entre outros.
QUEIMADAS - O final de

semana foi de muito sufoco para
os Bombeiros Voluntários. A

corporação atendeu seis ocor

rências de queimadas por toda a

região. A mais grave atingiu área

de aproximadamente 70 metros

quadrados de uma empresa de
reflorestamento. No domingo o

helicópteroÁguia, de [oinville, foi
acionado para sobrevoar o mu-

'

nicípio e se certificar de que todos
os focos de incêndios haviam sido
controlados. (OA)

Livraria e Papelaria

r��
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 62

Jaraguá do Sul - se
3371-9135
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COMUNICADO
Oell'Pradi Imóveis Ltda., comunica que requereu junto à

FUJAMA(Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente), Li
cenciamento Ambiental (LAP, LAI), para a atividade de Loteamento,
com localização à Rua 1049 - Almiro José Satler - Bairro Jaraguá
99 - Jaraguá do Sul - se, Matrícula Imobiliária 17.145,
denominado Loteamento Residencial Beira Rio. O prazo para·

impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da
data desta publicação, sendo que o licenciamento será concedido
se atendida a legislação ambiental.

.- • ESTADO DE SANTA CATARINA
; 8 ! PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
- __o.
PIIIfIIlUIIIE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 161/2007

JAIIIIÚHSI1 SECRETARIA DE URBANISMO
O Municipio de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, torna público para conhecimento dos

interessadós que se acha aberta a Licitação Pública, para a Concessão dos Serviços de Implantação,
Operação, Manutenção e Gerenciamento do Sistema de Estacionamento Rotativo Controlado de Veiculos

nas Vias e Logradouros Rúblicos de São Bento do Sul, em conformidade com as normas estabelecidas pela
lei federal n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, anerada pelas lei n.o 8.883 de 08 de junho de 1.994, 9.648 .

de 27 de maio de l.998!l11.196 de 21 de novembro de 2.005, e pela lei federal n.o 8.987, de 13 de

fevereiro de 1995, anerada pelas leis n.o 9.074 de 07 de julho de 1.995, 9.648 de 27 de maio de 1.998

e 11.196 de 21 de novembro de 2.005, pela lei municipal nO 4.775 de 08 de outubro de 2.007, pelo
decreto n.o 6.196 de 24 de outubro de 2.007 e demais condições do edital. A Licitação será realizada na
modalidade de Concorrência Pública, de ãmbito nacional, do tipo "melhor proposta em razão da combinação
dos critérios de menor valor da tarifa dosemço público a ser prestado com a de melhor técnica", em
conformidade com o art 15, inciso V, da Lei Federal n.o 8.987 de 13 de fevereiro de 1.995, com alterações
introduzidas pela lei n.o 9.648 de 17 de maio de 1.998. Os envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTAS serão

recebidos até as 09:00 horas do dia 31 de janeiro de 2007, no Setor de Protocolo, na Rua Wa�er Marqua�dt,
1111 - Centro, nesta cidade de Jaraguá do Sul, Estado de santa Catarina e serão abertos no mesmo dia às

09:30 horas. O Edital e seus anexos estarão a disposição na Coordenadoria de Licitações e Contratos, na
RuaWa�erMarquardt n.o 1111 - Centro, em Jaraguá do Sul- SC, no horário das 08h as 13:30h, mediante
o pagamento da taxa de R$ 30,00 (trinta reais) que deverão ser solicitados na Coordenadoria de Protocolo
desta Prefeitura. Quaisquer dúvidas e soüctações de esclarecimentos sobre os termos do presente EDITAL

deverão ser formulados por escrito corn a identificação do solicitante e á que se refere e deverão ser

protocoladas, em até 72 (setenta e duas) horas antes da data de abertura do primeiro volume e endereçadas
diretamente à secretana de 'Administração, Coordenadoria de Licitações e Contratos, localizado junto ao

prédio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. As respostas estarão, no mesmo local, à disposição de

todos aqueles que preencherem a declaração de retirada do EDITAL As impugnações deverão obedecer

ao disposto no artigo 41 e seus parágrafOS da Lei Federaln 8.666/93.
Moacir Antonio Bertoldi - Prefeito Municipal

•
-

• ESTADO DE SANTA CATARINA
i • i PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ.DO SUL
- • FUNDO DE DIREITOS DIFUSOS
PlllfllTUIlIE

JllADÚHSI1 PREGÃO PRESENCIAL N° 160/2007
Processo 003/2007 -FDD

SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE DIREITOS DIFUSOS

'- TIPO: Menor Preço por LOTE

OBJETO: Aquisição de suprimentos de informática (cartuehos de tinta), em conformidade

com o Anexo I - Especificações dós materiais e quantidades. REGIMENTO: Lei Federal

10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de03 de outubro

de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:30 horas do dia

14 de dezembro dê 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, sita na Rua WalterMarquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. VALOR ESTIMADO

DA AQUISiÇÃO: R$ 22.760,59(vinte e dois mil setecentos e sessenta reais e cinqüenta e

nove centavos).O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 10:00hs do dia

14 de dezembro de 2007.1NFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser

obtidos no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha,

município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
-

Jaraguá do Sul (SC), 3 de dezembro de 2007.
CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 29/2007
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

NOTA DE ANULAÇÃO
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para reforma do Centro de Referência

do Idoso, sita a Rua 181 - Marina Frutuoso, Centro, com fomecimento de materiais e mão

de obra, num total de 1.307,65m2 (hum mil, trezentos e sete virgula sessenta e cinco

metros quadrados), em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha

Orçamentári ../üuannanva e Minuta de Contrato. MOTIVO: Anulação do processo licitatório

em epígrafe e seus atos posteriores, exarado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Social, fundamentando-se nos relevantes motivos apontados nos Termos do Parecer

Técnico e Jurídico, pelo não atendimento ao Artigo 70 Parágrafo 20 inciso II da Lei de

Licitações "existência de orçamento detalhado em planilhas, que expressem a composição
de todos os seus custos unitários". Em cumprimento ao Artigo 21 Parágrafo 40 da referida

Lei que determina "qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido", sendo assim,

justifica-se a ANULAÇÃO do processo ücítatorío.
Jaraguá do Sul (SC), 30 de novembro de 2007.
MARIA RECH SCHIOCHET - Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

PllmlJUIIIIE

JllAGÚHSI1

ocorreio.com@ocorreiodopovo.com.br

COMUNICADO
.Oell'Pradi Imóveis Ltda., comunica que requereu junto à

FUJAMA(Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente),
Licenciamento Ambiental (LAI), para a atividade de Loteamento,
com localização à Rua 502 - Bertha Weege - Bairro Jaraguá
84 - Jaraquá do Sul - se, Matrícula Imobiliária 52.351,
denominado Loteamento Pradi II. O prazo para impugnação
junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da data desta

publicação, sendo que o licenciamento será concedido se

atendida a legislação ambiental.

,fJ�E�IMENTO� .

Faleceu às 23h do dia 02/12, a
senhora Elizabeth Kropp com

idade de 87 anos. O velório foi
realizado na Capela Mortuarta da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 17h30 do dia 02/12, o
senhor Lauro Borges com idade
de 68 anos. O velório foi realizado
na Capela Sr. Bom Jesus em
Guaramirim e o sepultamento no

cemitério Municipal de Guaramirim.

Faleceu às 4h do dia 02/12, a
senhora Emilia Gorges Pereirà
com idade de 66 anos. O velório foi
realizado na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 1 h do dia 02/12, 0-
senhor Oswaldo DereHi com idade
de 72 anos. O velório foi realizado
na residência de seu geriro e o

sepultamento no cemitério 10 Braço
em Massaranduba.

Faleceu às 5h30 do dia 01/12, o
senhor Adão da Cruz com idade
de 59 anos. O velório foi realizado
na Capela Mortuária Maria Leier é o

sepultamento no cemitério

Municipal do Centro.

LOTERIAS
• MEGA SENA

CONCURSO: 923

1QI;15 - 3�;�56-- 5�_-5_7__

• lOTOFÁCIL
CONCURSO: 276

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

02 - 03 -04-05 - 07
10;d1-12� 13 ·1l
18 -19 - 20- 22-25

• QUINA

COMUNICADO
A empresa JKO CO

MÉRCIO E SERViÇOS
LTDA, incrita no CNPJ
00.685.839/0001-
00, inscrição estadual

253.136.032, extraviou
as notas fiscais 01, do
nO 01 a 200. Também
comunico que. a sua

filial inscrita- no CPNJ
00.685.839/0004-
53, inscrição estadual
253.186.501, extraviou
as notas ficais série 01,
do nO 01 a 177.

JULIO RAMOS LUZ, (AARC 162) - Leiloeiro Público Oficial, estabelecido' a RUA DOM

BOSCO, 276-SALA 101-CENTRO-CEP: 89.160-000- RIODOSUL-SC - TELj (47)8812-
4477 E (47) 9998-6500., faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário, designado
pelo BNH, venderá na forma da Lei n .• 8004 de 14/03/90 e Decreto Lei n." 70 de 21/11/66 e

regulamentação complementar 58/67,RC 24/68, RD 08170 e CFG 10177, no dia, hora e local abaixo

mencionados, o(s) Imóvel(is) adiante descritoís) para pagamento de dívida hipotecária em favor da

EMGEA - EMPRESAGESTORADEATIVOS. A vendá será feita a vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal20% (vinte por cento) do valor da arrematação e o. saldo restante no prazo

impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. As vendas serão realizadas pelomaior .

lance. As despesas de execução relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, bem como

as decorrentes da propriedade do imóvel, em atraso, serão de responsabilidade do arrematante .. Caso

o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providencias de

desocupação do mesmo. O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizados sobre os imóveis. Fica(m) desde já intimados do presente leilão os mutuários

relacionados, casonãoseja(m) localizado(s). .

Data: 19/12/2007 Horário: 13:30 Hrs, Local: Rua 11 de Novembro, 2765 - Centro - em

frente aPrefeituraMunicipal de Massaranduba - SC
.

SED E0119/2007 - CONT. 8107400000307 - DEVEDOR(es): JOAONERI DE SOUZA, Bras.,
Casado(a), Taxista - ele 30414180968, MARlA ODWAZNY, Bras., easado(a), Do Lar - CIC:

004 11071955, - Imóvel com: Terreno contendo urea de 360,00m2, àrua VL 32, n0247 • Centro - em

MassarandubalSC, com uma construção residencial em alvenaria com área de 16,28m2 e demais

caracteristicas constantes namatricula 7.550 do registro de imovel deGuaramirimiSC. - Area Canst.

de 169,28m'-SitoàRUAVL-32,247 -CENTRO-MASSARANDUBAISC.

PUBLICAÇÕES: 04 -11 E 19/12/2007
De Florianópolis para Massaranduba/SC, em 04 de Dezembro de 2007.

SUL FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGENTE FIDUCIÁRIO

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

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul /SC, toma público pelo
presenteedital, que PROTEGE ENGENHARIADE PROJETOS

E OBRAS LTDA, CNPJ nO 76.733.773/0001-49, estabelecida
na Rua Seimu Oguido nO 315, Parque ABC II, em Londnna

PR, requercom base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO l
DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 694 Felix Richert, .

695 - Alcebíades Abelardo Verbinnen e 1114 - Sem Nome, ji"
Bairro Estrada Nova, perimetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterízado, aprovado pela Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão nO 385/2006, expedida em 14.12.2006, assinando como

responsável técnica, a arquiteta e Urbanista Rafaela Hass, CREA nO 63864-5 ART nO 2561364-

5. O desmembramento· é de caráter residencial, possui a área total de 43.795,45m2, sendo

constituído de 73 (setenta e três) parcelas, sistema viáno, A.U.P.E 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
subsereve este,no endereço da serventia:Av.marechal deodoro da fonseca,1.683-centro,Jaraguá
do sul/se.

.

Foram apresentados as certidões de distiibuição,Ações e Execuções cíveis e fiscais,e 'de

execuções criminais pessoa física/jurídica da justiça federal da 4ºregião sob nOs 524 e

9.450;datadas de 14.12.2006,e ainda a certidão do disnibuidor judicial do foro Central da

Comarca da Capital-SC ,datada de 17.01.2007.
.

Jaraguá do SUI,21_ de Novembro de 2007
AOFICIAlA

.---. ESTADO DE SANTA CATARINA'
i .. 'PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

.----. FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

.:u:D:' E D I T A L
TOMADA DE PREÇOS N° 32/2007

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de serviços de .engenharia para refonna do Centro de Reierência do Idoso, sita a Rua

181 - Marina Frutuoso nO 740, Centro, com fomecimento de matertaís e mao de obra, num total de 1.307,65m2

(hum mil, trezentos e sete virgula sessenta e cinco metros quadrados), ern confonnidade com o Projeto, Memorial

Descritivo, Planilha Orçamentária/Quanmativa e Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais

alterações posteríores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09:00 horas do dia 20 de

dezembro de 2007, no Serviço de Protocolo desta Prefeitura. ABERTURA dos ENVELOPES: 09:30 horas do dia 20
_

de dezembro de 2007, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. DATA e HORARIO PARA

VtSITA TÉCNICA: dias: 07/12/2007, 14/12/2007 e 19/12/2007 as 08:00hs - Agendar visita com a Arquiteta Sra.

Estefania Muller I O. Ramlow, no telefone (47) 3372-8147. RETIRADA 00 EDITAl E ANEXOS: 1) O edital estará

disponível na Intemet no endereço www,iaraguadosuLsc.gov.br sem qualquer custo, ou; 2) O edital e projetos em

CO-Roam poderão ser retirados na coorcenacorta de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, telefone (47) 3372-8085, no seguinte endereço: Rua Wa�er Marquardt nO 1.111 - Barra do Rio Molha -

Jaraguá do Sul- SC, no horário das 8:00 as 13:30hs, mediante pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte reais).
ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA: R$ 439.630,63 (quatrocentos e trinta e nove mil seiscentos e trinta reais e

sessenta e três centavos).INFORMAÇÕES: Oúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço
acima ou pelo Fax (0**) (47) 3370-7253, ou ainda pelo e-mail sonia.social@jaraguadosuLcohl.br.

Jaraguá do Sul (SC), 03 de dezembro de 2007.

MARIA RECH SCHIOCHET • Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TRÂNSITO

Moradores fecham avenida

para reívíndícar melhorias
Rita perdeu o marido
e a filha em acidentes
na Waldemar Grubba

KELLY ERDMANN

GUARAMIRIM
Há 40 anos o aposentado Ivo

Kwitschar, 50, mora na mesma

casa, em uma lateral da Avenida
Prefeito Waldemar Grubba, Vila
Lalau, Entre as· boas lembranças
do tempo no qual a rua ainda era
de macadame e o movimento

quase inexistente, hoje, outra se

sobressai. No ano passado ele

perdeu amãe. Prestes a completar
81 anos de idade, a idosamorreu
vítima de atropelamento. O

mesmo acidente tambémmatouo

motociclista que a atingiu, por
volta das 14h de 29 de outubro de
2CC6.

"Temos que fazeralguma coisa,
senão, daqui a pouco pode ser um

nós", diz revoltado. A opinião é

semelhante a de Rita Schroeder,
55, que também tem uma história
de perdas relacionada àvia. Emum

intervalo de menos de dois anos,

ela teve de enfrentai, primeiro, a
ausência da filha adolescente e,

depois,domarido.Ambosentraram
para as estatístícas de mortes

ocorridas no trânsito desse trecho
urbanedaBIZ-280.

Por causa disso, os dois
moradores se juntaram a umgrupo

de cerca de 60' pessoas que

reivindicou melhorias no local.
. Com cruzes, 'faixas e panfletos nàs
mãos, osmanifestantes fecharam a

avenida durante cerca de uma

hora, narnanhâ de sábado passado:
No topo da lista de prioridades
exigidasporquem transita ao longo
da Waldemar Grubba está a

instalação de radares eletrônicos e .

sinaleiros a fun de coibir.o excesso

de velocidade.
Porém, conforme já havia

adiantado o secretário de Urba
nismo, Afonso Piazera Neto, a

sinalização extra somente deve vi
rar realidade depois do término do
recapeamento iniciado no mês

passado, ou seja, em 2008.

TERÇA-FEIRA, 4 de dmmbro de 2007 I 1

PlEAD AAGAZZI

Rita perdeu a filha e o marido em dois acidentes diferentes na avenida

NÚMEROS
Nos cinco quilômetros que compreendem a Avenida Prefeito Waldemar
Grubba ocorreram, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal;
de 1°de janeiro a 30 de setembro de 2007:

ACIDENTES: 190 MORTES: 3 FERIDOS: 83

Em 2006 foram:
ACIDENTES: 234 MORTES: 1 FERIDOS: 85

.QUANDO UMA EMPRESA INVESTE EM
PROPAGANDA, ACABA FAZENDO
BONS ANÚNCIOS COMO ESTE.

A força ela propaganda é maior e mais ímportanre do que muita gente imagina. Desde que entra no ar - com a já difícil tarefa de fortalecer

uma marca ou vender um produto - até o momento em que vira expressão popular ou trase de pára-cnoque de caminhão. uma Peça

publicitária movimenta a economia de uma forma Singular e significativa. :\ propaganda estimula a concorrência, e esse processo envolve

grandes investimentos e muitos profissionais. O resultado é o desenvolvimento de produtos melhores. que. por sua vez. envolvem novos

investimeJ!tos e mais proflssíonaís. O consumo desses produtos faz as empresas crescerem e ampliarem instalações. ó que gera mais

investimentos e - adivinhe? - espaço para profíssíonats. Hoje. Dia Mundial ela Propaganda, nada melhor que fazer um anúncio como este.

lembrando que a propaganda brasileira já é reconhecida como uma das melhores do rnundo. E que está ganhando cada vez mais espaço.

credibilidade e importância no seu próprio país.

EMPRESA CONTRATA
<lI'rIIADOR DEMOIONIVEIADcxtA (base)

Bc
ENCARIIEGADoADMINI$IRAlM)
- fIqooriiindomWmodê 1_
-2"__"'"
<lI'rIIADORDEIIEIRClISCAVADI
RA5JII.EIRO
MOlOIIISrADE CARRErA�MSaJI.AHII
MOIOIIISrADICAMINHA0 'IIIUCK
EI\IC.lAR!IEGADDIA5MIlO
AU.XIUÂR�

.§
&.

04 de dezembro. Dia Mun�ial da propaganda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Jaraguá do Sul é uma das cidades

a sedia'r o Festival Mundial do

Minuto, o maior evento de vídeo
da América latina

O CORREIO DO POVO

TERÇA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2007

A Doce Sabor tem o diferencial:

Entregamos seu pedido para área
'.'

central da cidade!!!

Alameda 25, sala 11 * Fone 3055 2229

•

Ecollom.'
':' tempo
dinheiro. e

VPeríodo: 14/01/2008
até07/02/2008
VMaterial incluso

(o.

&?
(\I.

s<
(o,
e:>

(lJ
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o
.._

�
V Tarde e Noite o

"

V Aulas de 2a a5a �
V 3 XR$,133,OO* �

g
s
s
3

s
s:
U
�

8
:�
!O

�
Z

Rua Domingos da Nova, 22.7
(em frente à Studio FM)
fellows@netuno,com.br

,

, ._;-.--, ...... ',

JARAGUÁ DO SUL Fernando Bonassi (Os Matadores). Por isso, é conslderado o

mais democrático dos testvals, já que reúne diretores

conceituados, estudantes universitários, vídeos amadores e

profissionais.
'

Jaraguá do Sul entrou para o circuito por intermédio do

Sesc (Serviço Social do Comércio) e centenas de curtas,
entre eles, Ato Falho, O Macro e o Micro, Café, O Tempo, JOgo
e Filho, Guerra dos Legos, As Damas de Picasso, que foram
os melhores minutos de 2007. ,

O Festival doMlnuto tem a proposta de estimular o poder
de síntese e a habilidade de vender um conceito errrapenas 60

segundos. Este, formate possibilita que o emprego de tee

noloqia de ponta fique em segundo plano e que a preocu

pação maior fique em torno da história e mensagem que será
passada neste breve intervalo de tempo. O Minuto é um

formato que privilegia novas mídias, com conteúdos dinâ

micos produzidos com um custo baixo.

O mais antigo e maior festival de vídeo daAmérica Latina, o
Festival Mundial do Minuto, é apresentado hoje em Jaraguá do

"

Sul. O evento, que completa 16 anos de existência este ano,

possui 10 mil trabalhos provenientes de 40 países e é

apresentado, até o dia 9 de dezembro, a mais de 200 cidades

do Brasil e do exterior.
Criado pelo cineasta Marcelo Masagão com a intenção de

estimular a produção de vídeos com duração máxima de um

minuto. A edição de 2007 teve os temas "Tempo Livre" e

"Acabou a Gasolina". Os melhores fazem parte das exibições
e receberam prêmio em dinheiro.

O festival é inspirado em eventos do gênero do mundo

inteiro e já contou com a participação de diretores corno

Fernando Meirelles (Cidade de Deus, O Jardineiro Fiel), Beto
Brant (O Invasor), Tata Amara' (Um Céu de Estrelas, Antônia) e

'I F�ÇA ����r�:�ECR£fOu:AMIGo ESPEClA�.1
f os O BOTiCAAIO DE PRESENTE I
I, E APROVEIJE TAMBÉM !'ARA ESCOLHER O SEU

.

SERViÇO

você-pode ser o que quiser

oBoticário'O QUÊ: Festival Mundial do Minuto QUANDO: 4 a 9 de dezembro

ONDE: na sede do Sesc, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 HORÁRIO: 20 horas
INGRESSO: gratuito DURAÇÃO: 1 hora FAIXA ETÁRIA: 16 anos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•

Imóveis & Veículos

Rio do Sul
4735210200

São Joaquim·
4932330899

• 60 meses para pagar*· Venha fazer um Best Drive
www.vw.com.br.1· parcela em 30 dias.Taxas à partir de 1,35%.TAC de R$. 600,00 não inclusa. Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela firianceira. Os veiculas Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE
(Programa de Controle de Poluição de ·Ar por Veiculas Automotores). Ofertas válidas a t é 05/1 2/2 O O 7 enquanto durarem os estoques, o que ocorrer prirneiro. Fotos meramente ilustrativas.

A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONÇESSIONÁRIAS DE SANTA·CATARINA

l�
-

Jaraguá do Sul
4732746000

•
Curitibanos
4932412411

Capinzal
4935552255

Caçador
4935671111

Lages
4932219100

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TER A-FEIRA, 4 de dezembro de 2007

1.1 VEíCULOS

PALIO - Vende-se, 06. Flex. campI. - AR. RS
28.500,00. Tr: 9978-9990.

PALIO - Vende-se, 08. campI. Tr: 9992-9889
ou 9601-0618.

PALIO - Vende-se, 98. compl. vermo RS
14.500,00. Tr: 3376-4538.

PAllO - Vende-se, ELX. 04/05. AR. OH. VE.

TE. AL.RL Tr: 3275-6977.

UNO - Vende-se, 94. R$ 9.300,00. Tr: 9962-
3664.

UNO - Vende-se, 96.4p. R$ 11.800,00. Tr:

9962-3664.

DAR
pêt;as _

Ruo Woller Marquardt, 2665
Borro do Rio Molha

Fone: (47) 3370-9012
Fone/Fax: (47) 3370-9010

eel: 9975-2142

e-mail: cunhá@neluno_com.br

UNO - Vende-se; 98. 4p. R$ 7.000,00. + 25x
R$297,OO. Tr: 3370-7405.

UNO - Vende-se, Mille. 93. R$ 7.000.00. Tr:
3370-8415 ou 9654-9585 após 17h.

.

DEL REV - Vende-se, 90. R$ 4.500,00. Tr:
9962-8650.

ESCORT - Vende-se, Sedan. 97. campI. R$
13.800,00. Tr: 9952-9449.

COMPRAMOS
CONSÓRCIOS DE

caminhões/carros/
motos e imóveis c/
+ 15 parcelas pagas
comproconsorcio@terra.com.br
consorciocompro@terra.com.br

3370-1161.

FIESTA - Vende-se, 03. 4p. AR.TE.AL. branco. VECTRA - Vende-se, GLS 94. GNV. RS

R$ 24.700,00. Tr: 8823-8479. 15.800,00. Tr: 8816-6666.

MONZA - Vende-se, 94. 4p. GNV. R$
13.500,00. Tr: 327-5-3538.

KA - Vende-se, 05. único dono. R$
20.000.00. Tr: 8406-3952.

FOX - Vende-se, 04. oompl. troco porterreno VECTRA - Vende-se, GLS. 97. campI. R$

casa ou apto próx. centro. Tr: 9905-0397. 18.000,00. Tr: 3276-1914.

KA - Vende-se, 98. prataA pneus novos. R$
12.000,00. Tr: 3372-3616 ou 8802-3453.

MAVERICK - Vende-se, 76, vermo R$
15.000,00. Tr: 9975-0117.

RANGER - Vende-se, XL 96. GNV. campI. 4
pneus novos. R$19,000,00, Tr: 8822-2648,

CELTA - Vende-se, VHC. 4p. 03. R$
22.900,00. Tr: 8816-6666.

CORSA - Vende-se, Wagon. 00. AR.OH.

VE.TE. R$19.000,00. Tr:'l1121-6948,

CORSA - Vende-se,Wind 99.4p. TE.AL. prata.
R$15.000,00. Tr: 3374-0416.

KADET - Vende-se, GL. 95. R$ 9.500,00. Tr:

FUSCA - Vende-se, 79. inteiro. R$ 2.700,00.
aceitomoto 125. Tr: 8424-2073.

FUSCA - Vendes-se, 74, branco. Bom est. Tr:
3275-2416.

GOL - Vende-se, 02. Power. Semi-compI. Tr:
9165-3174.

GOL - Vende-se, 03. Power. R$ 21.500,00. Tr:

(47) 3273-5497 ou 9'963-7717. •

GOL- Vende-se, 82. branco. rodas esportiva.
MotorAP 1.6. R$ 4.300,00. Tr: 8403-5027.

GOL- Vende-se, 95. ar quente. R$ 7.800,00.
+ pare .. Tr: (46) 9104-8134.

GOL - Vende-se, 95.2p. R$ 11.800,00. Tr:
9962-3664.

OPALA - Vende-se, Comodoro. 91: 6CC. R$
9.500,00, Tr: 3370-1161.

rl CG TITAN 1502005 r 1 TWIESTER 2003 r 1 FAN 1252005 r

R$ 4.400.00 R$ 7.400.00 R$ 3.950.00
ou NADA ENTRADA + ou NADA ENTRADA ou NADA ENTRADA

48X DE 179.00 + 48X DE 299.00 + 48X DE 169_00

1 YBR 2005 t 1 TITAN 1252002 r fWeb 1002003 cf partida!'

R$ 3.950.00 R$ 3.550.00 R$ 2.700.00
ou 300.00 de entrada OU NADA ENTRADA ou R$ 200.00 de entrada

+ 36X R$188,00 + 48X DE 159.00 36x de R$ 143.00

XT225

R$5.650.00
OU NADA DE ENTRADA

+ 36X DE 276,00

MOFOS

1Hunter 125 2005 cf partidar f Go199·4fp completo}

R$ 3.500.00 R$ 15.�00.00
ou R$ 200.00 de entrada

+ 36X de R$165,00
ou R$ 300.00 de entrada +

48x de R$ 490.00 troca p/mote

Rua Presidente Epitódo Pessoa, 1400 - Sala 01

(47)' 3273.0066Centro - 89251 - 100 - Jaraguá do Sul / SC
,

.

.

3370-7942
R T C

-

-

OFERTA DE PNEUS NA PAMUR
"

NO MES DE DEZEMBRO

Em 1+5 vezes

Horário de atendimento:

De segunda a sexta-feira

Das 7h30 às 20hOO, sem fechar para ° almoço
Sábado das 7h30 às 14hOO

GANHADOR: 6° VALE COMPRAS DE R$100,OO /Y':'\ i

NOME: JORDANA MARIA DE ARAÚJO OFERECIMENTO: �!.�!!�:t i

BARUM
PNEUSPNEUBACK-
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o CORREIO DO POVO 3
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CORCEll _.Compra-se, bom de lata. Tr:

3370-3076 ou 9942-8890.

9115-7672. BARRA
AUTO CENTER

MULTI(JUM

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Vendas e Assistência Técnica

DETETIVES
PARTICUlARES

• Sigilo absoluto
• Causas trabalhistas
• Extraconjugal
• Furtos e roubos
• Pessoas desaparecidas

RÁDIO - Vende-se; t.oca ftta. R$ 50,00. Tr:

8403-5027.CLASSE A - Vende-se, 160. 02. preto.
revisado. Tr: 8424-2222 ou 3373-3373.

CLASSE A - Vende-se, 160. 05. preto. únlco
dono. Tr: 8424-2222 ou 3373-3373.

PARATI - Vende-se. 98. bordô. GNV. 16V. R$
16.500,00. Tr: 9937-5984.

PÓlO - Vende-se, classic. 99. campI. R$
15.800,00. Tr: 3370-8352.

SAVEIRO - Vende-se, Clo 91. R$ 9.300,00. Ir:
9952-9449

PICAPE - Vende-se, tipo Jipe. Ótimo est. R$
7.500,00. Tr: (47) 3375-2136.

• Escapamento
• Borracharia

• Suspensão
• Pneus Alarme residencial

Comercial e industrial

Portão eletrônico

Interfone

Câmeras - cftv

SPRINTER - Compra-se, até 00. mod.
furgão. Tr: 3275-2983.

F350 - Vende-se, 03. prata. turbinada e

interculada OH. Tr: 3275-0002.
(47) 3276-3250 Tr: 3370-7929 I 9931-9138

orenciosouza@ibest.com.br

1.8 VEíCULOS
1.6 VEíCULOSVERANEIO - Vende-se, 73 diesel. OH.AR. Tr:

3371-28650u 9125-3189.

BIZ100 - Vende-se, 98. preta. Tr: 9986-2217 5.000,00. Tr: 9975-0117.

ou 3216-2123.
TORNADO - Vende-se, 03. Tr: 3371-1335 ou

NX200 - Vende-se, 98. R$ 3.800,00. Tr: 9953-1446.

9953-1446.

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

1.5 VEíCULOS
SHADON - Vende-se, VT 600. 02. chumbo. c!
nota.c/7.450Km. original. Tr: 9157-3000 ou

9118-3000.AP.CD - Vende-se, MP3. Planner. RS 250,00. BIZ - Compra-se. Tr: 8408-3633.

Tr: 3273-1963.
-

•

BIZ - Vende-se, 00. vermo R$ 2.800,00. Tr:

AP.CD - Vende-se, Pionner. RS 180,00. Tr: 3371-4309 ou 8845-5780.

POP100 - vence-se," 07. amarela. Capa,
capacete e cadeado. Tr: 3274-8655.

4-73273-7226 I 9171-1023
Rua José Narloch. 1'456 - São Luis

multicom. jgs@brturbo.com.brSUZUKI - Vende-se, OR6S0. 95 pi trilha. RS TWISTER - Vende-se, 04. preto. R$ 7.600,00.
Tr: 3370-8415 ou9654-9585 após 17h.

CONSÓRCIO.
O CAMINHO MAIS FÁCIL E INTELIGENTEPAU ·ALCANÇAR SEUS SONHOS.""

HIPER FEIRAO

'140 MESES

IMÓVEIS
-PARCELA!f\

O-----�--R$ 94,01
58,OO--------R$ 188,02

;587,00--------R$ 282,03
A 16,00--------R$ 376,04

52.645,00--------R$ 470,04
70.000,00--------R$ 625,00

$; !to.OOO,OO--------R$ 803,57
120.000,00--------R$ 1.071,43
140.000,00--------R$ 1.250,00

$"160.000,00--------R$ 1.428,57
$180.000,00--------R$ 1.607,14
200 _000,OO-------R.$
220.00

*Consulte outras opções

,
de crédito parcelado.

Representante autorizado:

.SilverServiços Ltda

Jaraguá do. Sul· se

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

(47) 3371-8153/9936-1304
E-mail: uniaosilver©netuno.com.br
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4 O CORREIO DO POVO

B. RIO CERRO - Vende-se ou troca-se,
imóvel res. + com. cl 400m2 e terreno cl
560m2. Tr: 8407-7567.

.

Vieira ou Centenário até R$ 300,00, Tr:
9133-7987.

SANTO ANTóNIO - Vende-se, nova. Atv, c/
60m2, 3 qtos. Tr: 3371-0853 ou 9977-7291.COMPRA-SE - Até R$ 30,000,00. Tr:

9956-9656 ou 3273-1 090.

CORUPA - Vende-se, c! 2 51. com. na

frente. 4 qtos. 4 owe 2 pisos. Tr: (47)
3375-2798 ou 9905-9850.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, c/120m2,
alv. R$ 80.000,00, jr: 3371-7888 ou

8807-0502,'
. RAU - Aluga'se, novos c/ 2 qtos. R$

400,00. Tr: 3372-2409 ou 9993-2131.

JGUÁ-99 - Vende-se, alv. 140m2, Murada.
R$ 65:000,00, Tr: 3370-8770.

VENDE-SE - Novo em frente DG da WEG,
c/ 115,285m2. suíte + 1 qto. R$
105.000,00, Tr:8409-g318,MAFRA - Vende-se ou troca-se por Jguá,

Tr: 3376-1675.
VENDE-SE - 1 qto. + suíte. Sacada,
Móveis sob medida, R$ 103.000,00. Tr:.
8402-8022,PiÇARRAS - Vende-se, 150m2. a 1 DOm da

praia. RS 120,000,00. Tr: 3376-0569 ou

9155-0553,AMIZADE - Vende-se, 87m2• R$
110,000,00, Tr: 8405-6511,

. .

AMIZADE - Vende-se, seminova. Alv. 2
qtos. 70m2. aceito finane. caixa. Tr: 3370-
3076 ou 9942-8890.

PROCURA-SE - PI alugar, Barra Velha,
Barradg Sulou Enseada. Tr: 3370-5704.

.

PROCURA-SE-P/ alugar, 2 qtos. Figueira,

I···· ···N·ã�······pa��·�······'a·b·�·;t·�·;·····p·a�·�··�····:·�·a·····C.·i.f';a .. ·i

.1 CRÉDITO RÁPIDO
SERVIDOR POBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opções abaixo coin desconto em folha, para sua tranqüilidade,
agora também na Golden!

Empréstimo para:
- Servidor Público
- Servidor Estadual ' i
- Servidor Municipal Jaraguá do Sul i
- Servidor Federal i
- Funcionários de Correios e CELESC i
- Empréstimos Aposentados e Pensionistas INSS i
- Empréstimo para pessoa física com cheques

.

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850 - SL 01 Nova Brasília 3370 6261E-mail: financiamentcscçibest.com.br -

;;'0: o: , LIGUE E FAÇA SU� CONSULTA! . ) o

213-

TERÇA-FEIRA, 4 de dezembro de 2007

ALUQA-SE
QUITINETES
EQUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II
Reserve também na proio.
3370-3561 cj proprietário

.

Cedro Móveis

ERVINO - Vende-se, no lot Jardim Curitiba
à 120m da praia. cl escritura. Tr: 3376-
1400,'

.

RES. GRUTZMACHER - Vende-se, cl
689,64m2. Tr: 8838-2666 ou 8805-1 031.

TIFA S'CHUÍlER - Vende-se, c/ 2.000m2.
T\: 9165-3174.

VENDE-SE - De esquina na Bertha Weege
c/620mr R$ 90,000,00. Tr: 3376-0632.

.

,

RODíZIO DE PIZZAS, MASSAS,
, ,

CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

DISH Pizza
'3275�2876
Todos os dias a partir das 18h30

. ,

Rua,Barão do Rio Branc" 100.0 - Jaraguá do Sul- se.
(na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, Gestão Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)
, Comércio Exterior
· Gestão da Produção Industrial
, Marketing
, Secretariado
· Logística
_. 'Gestão Financeira
, Gestão Pública
· Pedagogia - Licenciatura

Data; 10 de dé,Zembro de 2007

Horário: 19h30 àS l2h � 2<* fitira

Locol: SENAC
Investimento: R$ 20,00 ontecipfldo

ou R$ 22.00 no di<;t
Inscrições pelo fone

(47) 3275-8400

Aulas ao Vivo - Transmitidas diretamente de Curitiba

Informações: Oliveira e Vicenzi
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 320 - Sala 34 - Centro

(47) 32761268 b,

fACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAl
Credenciado pelo MEC - Porl4271 de 12112105

I
-I

I
'I cepe,g-I '

Centro Politécnico
Ge,raldo Werninghaus

Cursos Técnicos
i _ "Seja um profissional competente,
"'faça um Curso Técnico no CEPEG"

CURSO-S:
-

_

; Si'st�mas de Inform-ação_
" - ".

1 ano e meio
Acionamento,s Eletrônico's

,

-

.

· 3·273-5267
.cepeç.orn.br

2 anos, -

Segura'nça do trabalho
2anos

-

Edificações
2anos

Email:cepeg@cep�g.org�br Fone/F
Veja' programação de cursos especlaís no site , I
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O CORREIO DO POVO

Rua Jorge Czerniewicz, 1245. (Rua do Hospital)

Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone 1471 3371-4311

Fax 1471 3275-1091

.
VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos HUMANA

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

\

Recruta. e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO - 50 Vagas - Não exige - ESTAMPADOR (8752/8767)
escolaridade - Para Empresa de Alimentos. (Vagas Efetivas - FERRAMENTEIRO (8721)
-1°,2° e 3°turno). .

- FRESADOR (8622/8768/8779)
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Residir em Massaranduba - GERENTE COMERCIAL '(8738) - Superior Completo/ Pré

(8761) Moldados
- ASSISTENTE TÉCNICO VENDAS (8215) - Superior - GARÇON (8756)
Completo em Eng. Quimica, Química ou Farmácia - -IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (8754)
Experiência na área comercial de cosméticos. - MENSAGEIRO (HOTEL) (8756)
- ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8763) - Técnico em - MECÃNICO DE VEíCULOS (8578) - Com experiência em

química ou alimentos. geometria, suspensão e balanceamento.

_ ANALISTA DE EXPORTAÇÃO (8742) - Demínlo - MEC�NICO MONTADOR (8728/8733)

Inglês/Espanhol e Alemão.Conhecimento técnico em
- MECA_NICO DIESEL (8707)

_

Ingredientes para a industria de Alimentos e suas
- MECANICO DE MANUTENÇAO (8749) - Empresa de

aplicações.Perfil comercral.Disponibilidade para ser
Alimentos.

transferido para Exterior.
- OPERADOR DE C�C (8721/8768)

• .

- OPERADOR DE MAQUINA (8771) - DRY OFF-SET.
- ASSISTENTE DE VENDAS (8759) - Vendas internas e

_ OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8777/8778)
Externas, Superior completo ou cursando. _ PROGRAMADOR DECOMPUTADOR DELPHI (8673)
- ATENDENTE DE AÇOUGUE E VERDURAS (8739) - SUPERVISOR(a) DE COSTURA (8757)
- ATENDENTE DE INFORMÁTICA (8731) _ Disponibilidade

- SOLDADOR (8674/8774)

de Horário Ensino Médio Completo
- TALHADOR/CO�TADOR DETECJDOS (8699)

r
•

- TORNEIRO MECANICO (8622/8768/8779)
AUXILIAR DE ELETRICISTA (8783) - Elétrica, _ VENDEDOR DECONSÓRCIOS (8533) - Veículos.

Manutenção,. Montagem e Desmontagem de Motores e
_ VENDEDOR INTERNO (8732) - Produtos de Informática.

Bombas Elétricas. _ VENDEDOR EXTERNO (8744) - Produtos Gráficos

- ANALISTA DE SUPORTE (8781) - Implantar sistemas de - VENDEDOR INTERNO (8745) - Auto Peças
gestão empresarial, dar suporte e treinamento, análise de - VENDEDOR EXTERNO (8775) - Alimentos

processos empresariais, definição de particularidades no - VENDEDOR EXTERNO (8755/8765) - Móveis

sistema, estudos de casos.
- VENDEDOR EXTERNO (8770) - Venda de materiais

_ CORRETOR DE IMÓVEIS (8729)
elétricos em geral, painéis elétricos, serviços de engenharia
e manutenção elétrica e eletrõnica e obras na área elétrica.

- CONTADOR (8753) - Superior Completo/Com Região de Abrangência: Jaraguá do Sul, Corupá,
Experiência. Guaramirim, Schroeder.Pornernde.

FELIX GAMES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

VENDA DE GAMES E ACESSÓRIOS
PARA TODAS AS MARCAS

� .

GRANPE PROMoçÃO PE FINAL PE ANO
DESTRAVAMENTO DE PLAYSTATION 2 (QUALQUER MODElO)

COM 3 MESES DE GARANTIA POR APENAS R$ 100,00

Ps2 SLIM DESTRAVADO
+ 2 CONTROLES
+ 3JOGOS

'" POR APENAS R$ 650,00

TER A-FEIRA, 4 de dezembro de 2007

Faça parte desta família!

3371-1919

www.ocorreiodopovo.com.br

ADMITE-SE

• Secretária
• Designer
• ArquitetoEaJ
• Montador de Móveis
• Vendedor Externo

Informações: 3275-0875' I 3376-1063
enviar curricul,um para
pmjaragua@t:erra.com.br

MENINA,Ç MARIAZINHA

����
21<H!l!. cthl�

�����
21¢iliJ,@��

revenda

.,

Preços a prazo no crediário TELPAR
. Nokia 1600

COMPUTADOR - Vende-se, cf gravador
de CD.monitor IBM 15". 2 ex. de som,

impressora, scanner. R$ 700,00. Tr:
3371-7230.

PLACA - Veríde-se, captura de vídeo.

R$130,00. Tr: 9607-2022.

,
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ADAPATADOR - Vende-se, USB. Wire lies. RS
80.00. Tr' 9917-3771.

AGR9PECUÁRIA - Vende-se, el clientela
formada. Três Rios do Norte. Tr: 3371':4732.

AR CONDo - Vende-se, 8.300BTUS. na ex. RS
500,00. Tr: 8403-6564.

BALCÃO - Vende-se, pi frios seminova. Tr:
8401-2795.

BICICLETA - Vende-se, 18". el amortecedor.
R$300,00:Tr: 9135-3197 ou 3376-4699.

BICICLETA-Vende-se,ani 16fem. Tr. 3274-8146.

CADEIRA - Vende-se, abdominal. R$ 50,00.
Tr: 3376-5132.

CALHETiiES - Vende-se. 11. 9><1. Tr: 8414-61 07.

CÃO - Vende-se, filhotes de labrador el 40

dias. Tr:9605-8150ou 9909-7462. GELADEIRA - Vende-se, 6p. seminova. el
garantia. Tr: 8401-2795.

CÃO - Vende-se, filhotes de labrador. el 50
dias. Tr: 9605-8150. GE.LADEIRA - Vende-se, industrial 6p, 'R$

6.000,00. Tr: 3273-7563 ou 9167-8776.
CÃO - Vende-se, lhasa apse e 'Shih-tzu. Tr:
8405-0540,

CÃO - Vende-se, Poodle fêmea vacinada, R$
150,00, Tr: 9135-3197 ou 3376-4699,

CASINHA - Vende-se, de boneca, Mad,

maciça, Tr: 3274-8146.

CELULAR - Vende-se, Ericsson, W300.
câmera, MP3. cabo. CD. RS 250,00, rr: 9653-
6765,

DESUMIDIFICADOR - Vende-se, de AR.

Desidrate, R$ 600,00, Tr: 3376-5132,

ESTEIRA - Vende-se, grande. R$ 450,00, Tr:
3371-8004,

ESTUFAS - Vende-se, 2 e7 20 esteiras, R$
2.000,00. Tr: 3273-7563 ou 9167-8.776.

FARMÁCIA - Vende-se, há 7 anos no

mercado, ótimo ponto cl clientela. Tr: 3372-
2747,

FLORICULTURA - Vende-se, ótimo ponto
clientela formada, Tr: 8424-6788,

FOGÃO - Vende-se, brastemp. 4 bocas, R$
80,00, Tr: 3376-5132,

FREEZER - Vende-se, Cônsul. 220L, 3 anos

de uso. Tr: 3273-1601.

GATOS - Doa-se, Tr: 3275-1 002 ou 9152-3651.

·COMUNICADO DE EXTRAVIO

_ Foi furtado o 'talão de cheques, do Banco
HSBC, do nO 732211 até732230 em nome

de João José Lacerda. O mesmo agradece
e recornpensa qualquer informação. no
setor de obras da prefeitura.

n.8437-3680

INSTALAÇÕES - Vende-se, de padaria cornpl,
usada cl garantia. Tr: 8401-2795:

1.BTÕES-Vende-se,Tr3276-0086ou8821-4204.

LOJA - Vende-se, de -produtos naturais no

Centro, cl clientela, Tr: 9137-2465,

LOJA - Vende-se, no portal montada cl 60m',
estou pap, Bnnq. Acess. Balsas. Etc. R$
35,000,00, Tr: 9605-7401,

MÁQUINA - Vende-se, de laVar cl carambola,
R$150,00, Tr: 3374-2338,

MERCADO - Vende-se, Ilha da Figueira, ótima
clientela, Tr: 9109-3167,

MERCEARIA - Vende-se, Jguá esq, nos

fundos do Juventus. Tr: 3276-1286.

MESA - Vende-se, branca pi 6 cad, Mad,
maciça, R$150,00, Tr: 3374-2338.

-

MESA - Vende-se, de pinbolim grande, R$
150,00, Tç 3371-8004,

MESA - Vende-se, Inox. Industrial cl centro
1 ,80x80, Tr: 3273-75630u 9167-8776.

OFICINA - Vende-se, de tornearia cornpl R$
27.000,00. Tr: 9974-7824.

PLAY STATION - Vende-se, II. 2 controles e

cds, R$ 200,00. Tr: 3372-0409,

VIOLINO - Compra-se, Tr: 3370-6171,

-f
(47) 3376-3684 / 9975-0200

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
"-

'"

Rua Mana Urnbelina da Silva na 35 - Vila LenZI - Jaraguá do Sul / e-mail locaja@uol com br

"

, PSICÓlOGA ",': ,

nIlIlIllM

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

li'Ú"/--��
--

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

W.. }: •

;_�fAj_-; - ¥' .' �£DlCnS, ��iNICAS, �ASSAcE,NS, rATAMENTOS COSMrn.CO�, �RMÀC!�: PRoilSSIONAIS E P�n,�� l{��:�

# Pilures t> Nutrição <$ Persona! 'rretner
" Fisio rsténce " Coruãcrcnamento Cardio vascuter

Agende uma .aeta 6«perlmentall

4730552090

•• FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

EKILÍBRIO
Farmacia de Manipulaçã

Wjpuicilmf?ütos em gera!
M<llli�ula�;jo �e lõrnlu!.s médicos

fitoterhpicQs �
Cusm�tico� m3ulpulJdos

Rua João PicoUi, 110 - Centro
Tl?l. 3311-8298

Odontololia 14 h
. .

,

J') j 'j'J.........1-.1

Angelo schíccnet. 113. Centro, Jaraguó do SUI

(_ao 8elmRlo) 10""'3371-0938

SC·EAPO·711

: (j)r. 'Ílíio.go :Monseff(/Jore{a
.

{":<1ifJh'C � 8..12.1
:.l1estre em lmpümtoáontÚl
P.specíafistil em Impíantodontia
f:'iperiaúst.a em t'Perioáontia
Cfinica Çerar
(fróteses

�.--�----------------

f ��.:.. �-;��.��!.��.�������;�.�e��:�.�ro
Sul

...f
Tel.: (47) 3055-2796

f. FARMÁCIAS

_ooPÊeem:tel!l > ,

(.�!lrer.� �\j;VS���I&I-
(�H{ilS�tootreID TrJEreletstel4í

�!\t�g , ÚIlflk��as:_

�!IIa:� (r1l'¥eí!\1resllell
ll�m$d�� lut.bE(®1�

R: \líl\JI)(�}Muiilill' Bal' . :1¥13275·11Gl�104·2393

CENTRO DE IMPLANTES DENTARIOS E
CIRURGIAS AVANÇADAS

Or Kleber Lisboa Araújo
Cirurgl,ro DsnUst-a
CRO-SC5270

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. COM ESPECIALISTAS
DE TODAS AS AREAS EM UM SO LUGAR

ce�� ����:6"ó����Po�ré; r�7) g;���;036

fl�f FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

A fórmlIl3
da �ma

saúde.

Rua Reinaldo Rau, 289 - SI. 1 - Centro
Tel. 3215 3387

!��Ir CASA NATURAL

Chás - Ervas - Grãos - Cel1?ais
Granolas - Sucrilhos - Ught-diel

Temperos - Cápsulas - Condimento

fo�, (41) 3215-2450
Mercado Municipal
Av, G,túüo Vargas, 503 - Centro -Iaragul do SiJI
,-maR, càsa-naiural@boLcom,br

1\1' BELEZA

( eú{e £OS ')anloS

�.'45-.'07� !£4rg[q
Fone (47) 3372-1627

H.. Irm:w Leandro. 7:\0 � \'ib Lenzi

Jara:,ruã do Sul - se

�;,fi" GINECOLOGIA�x:::L,-,>

Fej,ni""icl in
..... _ .............•............ _ •........•..... _ .......•..... : .

Clinico de Gil1ecologia e Obstenrcíc

Dr. Jean BenD Schll'iner lucht
CblS.rI-U.G.Q.lIl?/2DDI .

SoD:a 5WD3 . IUH. 4915

Rua Prtsidl'nt, l.stoIinD, 45 -I' andar - Crntro
Fon" (41) 3215-0395 - [-mail. �ucbt@lPrra.cGm,br

i Centro de Estética
..�;t;4145
r

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

.

l .. ��vo.e.���re.ç�: ... �u.a.Joª��ic��i! .. ¥ª.J

ESCOLA DE MASSOTERAPIf\
ClEM E SAHB

* CURSO DE CABELEIREIRO
* MANICURE/DEPILAÇÃO E

MAOUIAGEM
* MASSOTERAPIA

-:

(47) 3275·4125
Rua João Marcatto, 156 - Centro

Jaraguá do Sul
_

£';1'i\ SAÚDE BUCAL

Clfnic3 Geral

Imptanlodonlia
Cirurgia
Prolest'
Endodontia
IItnlística

Dr� Andrm Cristina Sgrott
Cirurgiã - Dpntista CRO - SC 8677

Rua Joáo Marcano. 62 Centro - Jaraguá do SuVSC
,.

3311-5827 Emergência: 8424-7027
'

IAnuncie
I

neste espaço

SAúO E&B�l�za
I
I
3055-0019

t�f&,1, NUTRICIONISTA

SElEZ@.COM
Isabel Cristina de Campos. ()i<N ,,"".'

R. PastorAlbert Schneider, 6S6
Sarra do Rio Cerro, 89260-830
Jaraguá do Sul- se
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8 O CORREIO DO POVO
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..........•...........................-------

_,ua Robeno lie.anl, 2156 ·A.iza_de � Rua Jorge Lacerda, 46 - centro - Jarayuá do Sul

Panettene para cãps p novidadp pm Jaraguá do SuL

o Banho & Tosa Amizade e o Consultório Veterinário Amizade
.

oferecem um apetitoso panettone de presente aos
_

cães neste Natal.

Neste ano, os cachorrinhos de
.

[aragua do Sul vão poder se deliciar
- com um panettone especialmente
.

desenvolvido por veterinários e

zootecnitas. A iniciativa surgiu do
Banho & Tosa Amizade em parceria
com o Consultório Veterinário

.

�

Amizade: "Nosso objetivo é oferecer
-"'"..-� aos nossos clientes - os cães - uma

guloseima natalina com ingredientes
balanceados e especialmente'
selecionados e desenvolvidos para o

. seu paladar", explica Silvani Mello,
sócia-proprietária do Banho & Tosa.

o Panettone é recomendado para

todas as raças de cães, indicado para

ser oferecido após as refeições, não
substituindo a ingestão de ração.
"Recomendamos para animais até

10Kg, ingerir 40 gramas ao dia; para
animais até 20 kg ingerir até 60

gramas ao dia; para animais acima de

20 kg ingerir 80 gramas ao dia"

orienta a médica veterinária Daniela

Brecht, do Consultório Veterinário
Amizade. Explica ainda que o

_. produto é enriquecido com
;.:' ._- ' -.;:;,:>� &..

probióticos que estimulam o sistema

imune, melhorando a absorção e a

digestão dos alimentos.

Os cães serão presenteados com o

Panettone em suas visitas para

.' banho, tosa, vacinas e outros serviços
oferecidos pelo Banho & Tosa

Amizade e Consultório Veterinário

Amizade. "O Natal é uma ocasião

muito especial, por isso sentimos o

desejo de presentear nossos fiéis
.

amigos - os cães!!!", comenta a

médica veterinária Daniela Brecht.

o Banho & Tosa Amizade e

Consultório Veterinário Amizade.

estão localizados na Rua Roberto

Ziemann, 2756 - Bairro

Amizade; seu horário de
funcionamento é de segunda a

sábado das 7:30 às 12:00 horas e

das 13:30 às 18:00 horas.

Maiores .informacõese
,

(47) 3371 ..2340 ou 3275 ..1887.

Promoção válida a partir de'03/12/07 ,

Rua Bernardo Dornbusch, 2181 • Vila Lalau

o...",.illlol@,lIIoll........
R. B.tôo cio Rio Bronoo. 617

�I. il

olD �
PET$HOP �

I
�
ê
�
�

3275·3560 �

PROMOÇÃO GOLDEN BOX

RuaWaldemar Gfubba. 1369 • Vila Baependi

ADESTRAMEtlf° DE cÃES .

JAIIfIo E ToSA
.

cREc.1\EP/cÃES
ftoSPEl>AGEIt\

VEHt>A DE f1LltoTES
PETSItoP

Hospedagem a partir dI! R$ 7,00

Contrata-se:
• Veterinário;
- Esteticista animal

- Vendedor com experiência na área de PET SHOP.

Trabalhe Conosco! Se o que você procura uma empresa de

credibilidade, responsabilidade e crescimento, envia seu
currículo!

Os mteressacos deverão enviar currículo para
duhan@netuno.com.br

DUHifr�AM:i#S®
.........-c:úIIE:A�-I'El'..-�

: Hos�it�1 Veterinari() Jar:agua 3274,-8944
���-< Pe;'S:_h�p D�jha��ia�y's'3275-1788 .

..

o maior centro de serviços para cães e gatos do Estado

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO

CONSTRUTORA C'RICIÚMA

.

TERÇA-FEIRA, 4 de dezembro de 20071 09

SOCIAL Por Moa Gonçalves'
(moagoncalves@netuno.com.Dr)

TE CONTEI!
A Criciúnia, uma das maiores construtora do Pais, decidiu
hastear bandeira de vez em.]araguá; Aléni de projetarem
vários prédios para 2008, a empresa está apostando no,

,esporte amador, da cidade. Um dos investimentos da
. construtora foi 1J.O time' do João Pessoa Fu.tebol Clube, que

_
se consagrou campeão no último Do'mÚtgo. ,

HORROR

, , Olha só, e público e notório que
um dos grandes problemas da
bela Nova York são os ratos. Por
causa disso, o Departamento de
Saúde de lá não perdoa quem
infringe as leis: quarta-feira o

restaurante Serendipity 3, que já
vendeu uma sobremesa de US$
25 mil (cerca de R$ 43 mil), foi
,fechado por estar infestado de
ratos e baratas. O restaurante, que
fica em Manhattan; não

conseguiu ser aprovado na

segunda inspeção dos fiscais de
saúde, que encontraram um rato

vivo, fezes de-ratos, moscas e mais

de cem baratas vivas. Ê mole?

PARA ESCOtADAS
,

SELIGUEM!

VOl). usar esse'espaço para darum
toque aos festeiros que gostam de
um lugar àqui. Para divulgar festas
que acontecem durante 'toda a

semana, vocês não podem,
mandar a informação no dia da,
festa! Mandem com antecedência
mínima de dois dias. Ok?

'"?,

TRAGÉDIA

A Associação Brasileira dos
Historiadores acaba de relacionar
as três maiores tragédias da
História do Brasil dos últimos 100
anos:

, 1) Getúlio se' matou; 2) [ãnío
renunciou; 3) Lula não se matou,'
nem renunciou. Recebo a

comunicação pela internet.
Deve virar uma febre em Jaraguá
um novo tratamento para amaciar
e �lisar o cabelo chamado CAMPEÃO
Termolise, exclusivo doMamiella
HairClub. Quem fez aprovou!

DEOLHO

Juliana Franzener, leitora
antenada, questionou a notinha
"Tratamento", na coluna de
sábado, dizendo ser totalmente
"enganosa", isso mesmo, ela llSOU
essa expressão. Que chato! Eu
acredito que a Juliana não quis
dizer bem isso, deve ter sido um

lapso de sua parte, pois com

certeza não estamos' aqui
querendo enganar ninguém, mas
sim, da melhor maneira possível
informar. Mas tudo bem, juliana
informou, por e-mail, que o

tratamento para celuliteManthus
não está chegando so agora, mas

que já existe há meses na Estética
Afrodite. Olha,' fiz, até, uma
propaganda!

'
,

O Clube João Pessoa, comandado
com unhas e dentes pelo boa

,

,�ente Ce�inho Lange, con\l!istou
'â ra

ç
a de c.am p e â.oê no

Campeonato Amador da 1-0
Divisão da nossa região, encima
do bom time do Cruz de Malta,
no último domingo, no Estádio
João Marcatto. O resultado foi 2 x
1, com uma partida excepcional
do meia Pinheiro; do João Pessoa.

"FRASE DO DIA .. DICA DE TERCA
.:l

"Nada melhor para a saúde do
que um amor correspondído."
'Tom Jobim

Hoje é dia' de Happy Hour na '

AdegaAirosomenezes.

VOLTA RELÂMPAGO

- Mas tu não tinhas saído de casa? -: perguntou dias deste ao amigo, que ante� lhe havia dito que havia

abandonado o lar doce lar, e tinha ido morar em um hotel, "por �ão aguentar mais as chatices da
madame.
O outro dá a sua explicação:

,

_

- É .. : Saí de casa, masjá voltei. Não há quem agüente despesas cornhotel. Meu dinheiro. acabou e eu

não tive alternativa a não servoltar para casa. Tli querias que eli fossemorar na rua?! Tenho cada amigo!

N
E

,RAl
am Hope., .

1993�0S02-
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10 I TERÇA-FEIRA, 4 dp dmmbro dp 2007 EXTRA OCORREIODOPOVO

CINEMAS

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
A lenda de Beowulf

(14h30, 16hSO, 19h,21h10 - Todosos dias)

• Cine Shopping 2
A Loja Mágica de Brinquedos

- (14h10, 16h, 17hSO, 19h40, 21h30
- Sex/Seg/Ter/Qua/Qui) (14h10, 17hSO,
19h40, 21 h30 - Sáb/Dom)

Bee Movie - A História de uma Abelha

(16h-Sáb/Dom)

• Cine Shopping 3
Ta Dando Onda

(1Sh30, 17h1S - Sex/Seg/Ter/Qui)
(13h4S, 1Sh30, 17h1S - Sáb/Dom/Qua)

Os Donos da Noite
(19h, 21 h20 - Todos os dias) .

JOINVlllE

• Cine Cidade 1
A Loja Mágica de Brinquedos
(17hSO, 19h40, 21h30
- Sex/Seg/Ter/Qua/Qui)
(19h40, 21 h30 - Sáb/Dom)

Bee Movie - A História de uma Abelha

(1Sh20 - Sáb/Domj
Stardust - o Mistério da Estrela

(1Sh20 - Sex/Seg/Ter/Qua/Qui)
(17h10 - Sáb/Dom)

• Cine Cidade 2
Encantada (14h30 - Sáb/Dom)'

Nunca é Tarde para Amar (1Sh, 17h,
19h, 21 h - Sex/Seg/Ter/Qua/Qui)
(17h, 19h, 21 h - Sáb/Dom)

• Cine Mueller 1
A Lenda de Beowulf

(14h4S, 17h10, 19h30, 21h4S
- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
•

A LOja Mágica de Brinquedos
(14h, 16h, 18h - Sex/Seg/Ter/Qua/Qui)
(18h - Sáb/Dom)

Bee Movie (Dub) (14h - Sáb/Dom)

Encantada (Dub) (16h - SáblDoll))

1408 (20h, 22h - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Antes Só do que Mal Casado

(14h20,16h4S', 19h, 21h30- Todosos dias) .

BlUMENAU

• Cine Neumarkt 1
A Lenda de Beowulf

(14h2!l, 16hSO, 19h30, 22h- Todososdias)

• Cine Neumarkt 2 .

Antes Só do que Mal Casado

(13h4S, 16h, 19f120, 21hSO
- Sex/Seg/Ter/Qua/Qui)
(19h20, 21 hSO - Sáb/Dom)

Bee Movie (Dub) (14h - Sáb/Dom)

Encantada (Dub) (16h,... Sáb/Dom)

• Cine Neumarkt 3
A Loja Mágica de Brinquedos (Dub)
(14h40, J 6h40 - Todos os dias)

Tropade Elite (19h10, 21h40- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Desbravadores

(16h30, 21 h30 - Todos os dias)

Leões e Cordeiros .

(14h10, 18hSO-Todososdias)

• Cine Neumarkt 5
Morte no Funeral

(1Sh, 17h, 19h, 21h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Tá dando onda (Dub)
(14hSO, 17h10- Todos os dias)

Nunca é Tarde para Amar

(19hSO, 21h4S - Todos os dias)

O DIA DE HOJE
SANTO
Santa Bárbara
São Bernardo de Parma

EFEMÉRIDES
Dia do Trabalhador
nas Minas de Carvão
Dia Mundial da Propaganda
Dia do Orientador Educacional
Dia do Perito Criminal
Dia do Pedicuro

1970
O presidente Médici baixa decreto

lei que altera a estrutura do
Conselho de Segurança Nacional.

1973
O presídente Médici encaminha ao

Congresso projeto de lei

complementar que dispunha sobre

os convênios para concessão de

isenções do imposto sobre

. circulação de mercadorias (ICM).
1998

f-

A Organização Meteorológica
Mundial anuncia que a camada de
ozônio sobre aAntárti"ca

apresentava a mais grave situação
desde que foram iniciadas as

medições, na década de 1970.

PREVISÃO DO TEMPO

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O CORREIO HÁ 20 ANOS
Guaramirim ganha Rádio Patrulha
o Correio do Povo, edição de 28 de novembro a 4 de dezembro de

1987, noticiava que seria instalada em Guaramirim, ainda naquele
mês, uma guarnição da Rádio Patrulha, fruto de convênio firmado entre
a Prefeitura Municipal e o Govemo do Estado, trazendo oito novos

policiais e uma viatura para guarnecer a segurança da cidade.

Segundo a matéria, caberia a municipalidade o repasse mensal de 10

MVRs (Cz$1 0.995,00) e o pagamento do aluguel da sede do
agrupamento. Ainda segundo a reportagem, José Aguiar havia

entregado à Câmara de Vereadores projeto que reorganizava o Hospital
Santo Antônio, transformando-o em autarquia municipal, alterando o

projeto original, que previa a transformação em fundação. Da mesma
forma o projeto de reforma administrativa tinha sua primeira etapa
concluída com a implantação do Estatuto do Magistério, estando

previsto, para 1988, a reorganização interna da Prefeitura.

O CliC DO LEITOR

J

,

Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br
',"""""" :.= ....
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<t ",*,�" "ilL.) * r:�lr.•.
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O brincalhão Bilu fez pose para o clic da leitora Denise Constantino.

UTILIDADE PÚBLICA
DESFILE

Peças futuristas estarão em

evidência no desfile que
formandas do Curso Técnico de
Estilismo do SENAI/Jaraguá do

;Sul apresentam hoje, às 20
horas, no auditório do SESI.

FORMATURA

O Proeva (Programa de Educação
e Valorização da Água) forma no

dia 6 de dezembro 885 alunos. A

cerimônia acontece às 19 horas

no Ginásio Arthur Muller.

ANIVERSÁRIOS
3/12
Alina Drews
Almir João Pedri
Amabilis Cesconetto
Ana Carolina Volkmann
Ana Claudia da Silva
Bruno Fosslle

.

Camile L. Martini
Carlos D. Moura
Cassiana B. da Silvá
Elvira Costa
Fátima Maestri
FranciscõGrest
Francisco Klowaski
Guilherme Saibert
Isabel Cristina Rodrigues
Isolde Borchardt
Johan Paul Gehke
Josiane Tissi
Kelwin Wescphal
Laura Kupas
Leandro Gonçalves
Leonardo Ceolin
Maria Isabelly da Silva
Maria Dias Brych
Mateus Oilton Ranghetti
Norberta E.E. Baade
Oscar Batschauer Neto
Sandra Regina Andrejerski
Teófila Dias
Vitor Alves Junckes .

4/12
Adilson José Anjolete
Alceu H. Lange
Andréia C.B. Borges
Arlineo Ropelatto
Atilano Zimdars
Clodoaldo Stüber
Dirceu Eduardo Milbratz
Edimara L.P. Ruediger
Eliane Stüber
Elzira Krueger
Franciele Letícia Hintz
Hercílio Adriano
José da Cruz
Lenilda Ehlert
LenirVolz
Lucas Gustavo Krueger
Luis Carlos Schultz
Luiza Koslowski
Paulo Roberto Rosinski

Sérgio da S. Dzonek
Sérgio Packer
Solange Adriano
Thiago Demarchi
Vinanda Glowatzki

HOJE

d
QUARTA

d
QUINTA

O
SEXTA

MiN: 21° C MIN: 22° C -

. MIN: 22" C Mí�: 16° C�
MAx: 30° c "". MÁX: 28· C . '" •

, MÁX: 25° C "'" MAX: 24· C "'<....-)
Sol com pancadas Sol com chuva Chuvoso Nublado

de chuva

"
�JARAGUÁ' I
DO SUL

MIN:'16" /MÃX::30' j

;,d��,(. FLORIANÓ.POU
V MIN. 21°/ MAX: 21

I

� Fases da lua
• legendas

CHEIA'

1:) 161°1"1°1""Ensolal'adG Pa�:=e NuBlado Instava! Chuvoso· Trovoada

MINGUANTE NOVA

))1n2. e9m
CRESCENlE

�17m 023n2
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DpsPjo Proibido
Ana reza na gruta e pede que a Virgem
proteja Laura. Cândida manda Ger
mano ir atrás de Ana. Chico encontra

Henrique e .Germano na mata e diz

que está procurando a esposa. Laura
decide ir .atrás da mãe para impedir
que Chico a encontre primeiro. Ao
ver Laura e Henrique, Ana se es

conde. Henrique convence Laura a

voltar para casa. Chico diz que vas
culhou a mata e não encontrou Ana.
Ciro aconselha que Viriato esqueça
o desvio do rio e defenda a ponte.
Miguellê o bilhete de Ana, em que
ela pede que ele cuide de Laura, pois
ela o ama.

SPtp Ppcados .

Clarice diz a Amadeu que também
acredita que Pedro seria capaz de
matar Flávio para impedir o casa

mente. Romeu acusa Rodolfo e Teo
baldo de terem planejado o seqüestro
de Otília. Dante avisa Beatriz que só
irá reatar seu namoro caso ela peça
desculpas a Clarice. Isabel avisa
Clarice que Zizi não irá mais se casar

com Lineu, deixando a mãe des
confiada. Beatriz pede desculpas a

Clarice 'pela denúncia, e a doceira

aproveita para dizer que decidiu
denunciá-Ia à polícia.

Duas Caras
Ronildo se apavora quando Juvenal
manda seus homens saírem com ele.
Juvenal avisa que Ronildo vai ser

julgado de novo. Nanã diz a Setem
brina que vai trabalhar na casa de
Claudius. Débora é atacada por uns

rapazes. João Batista consegue levá
la embora no carro dos playboys. Ro
nildo apela que pode conseguir
informações sobre Ferraço através de
Bárbara. Juvenal decide escutá-lo.
Juvenal libera Ronildo e manca que
ele seja seu espião. Maria Paula pro
cura Branca para lhe agradecer.

Amor p Intrigas
Antonia vai buscar Pedro na pensão.
Alice e Felipe se béijam e Pedro fica
enciumado. Antonia diz a Pedro que é

prima de Felipe e que Alice trabalha no

restaurante de seu pai. Mario não deixa
que Bruno e Daniel perguntem se o pai
sabia que Bruno estava saindo com

Fabíola. Celeste reclama com Christina

por ela estar chegando em casa tão
tarde. Rafaela pergunta à Valquírla se

ela não vai procurar um emprego e ela
diz que é como Alexandra e não precisa
trabalhar. Bruno'lnsinua levar Fabíola

para um motel e ela aceita.

Caminhos do Coração
Ernesto fica chocado ao ver Esmeralda
com Fernando e ela tenta sé explicar..
Fernando provoca Ernesto, que sai

furioso, e Esmeralda vai atrás dele.
Ela pede para Ernesto acreditar nela e

os dois se beijam. Taveira e Dino
resolvem arrumar uma pessoa para dar
o flagrante em GÚdi. Noé encontra um
barraco abandonado e fica assustado
ao ouvir um barulho estranho na mata.
Marcelo diz para Maria que primeiro
eles têm que descobrir o que Sócrates
deixou para ela e depois precisam achar
Eric e Ramon.

FUTURO
Daniella Cicarelli não sabe

qual será o seu futuro na MTV.
O contrato da apresentadora
coni o canal vence este mês.
"Não renovei o coFrtrato com a

MTV. Tenho pensado naminha
vida para 2008 ... Estou há
cinco anos na televisão e

quero um desafio", disse
Cicarelli. Rumores na

imprensa paulista dão conta
que emissoras estartam
negociando o passe de
Cicarelli. "Todo dia leio
novidades, mas não passam .

.

de boatos", garantiu Daniella.

SUDOKU

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

PERSONAGEM

Instene Stefanelli .foi
ppresentadacomomadrtnha
da escoladesambà mírtm
iWrefldi?esdo Salgueiro.
'�Quero agradecer o convite e

dizerque�ou estar junto com
vocês eWei de tudo para

cOIà50rqr:Muito obriqada
pelocannho", dissep'
apresentadQra doTVFama,'
iWós sambarcom as

crtanças e reverenciar a
bandeira dàescolamirim;
íris ,fipou cerca de euas horas
atendendo aosfãs.

.

Ca�a Diazterá um grande
desafio pela frente. Segundo
a assessora da jovem, sua
personagem, Gilda, em Sete
Pecados,vaisofreruma
grande virada nos próximos
capítulos. Ela vai descobrir

, que é SIJro positiva. "O
.

WalcyrCarrasco fez uma
pesquisa e descobriu que a
incidência de Aids entre os
adolescentes vem
crescendo de forma
absurda. Por isso, decidiu
discutir o tema", contou o
assessor ao site OFuxico.

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 ..

DIVI RTA-SE

Informação
A loira está no restaurante. Ela chama o garçom e,
quando ele se aproxima, ela se levanta e fala baixinho
no ouvido dele:

.

- Onde é o banheiro?
Q garçom responde:
- Do outro lado.
A loira se aproxima do outro ouvido do garçom e diz:
- Onde é o banheiro?

.

Caipira no ônibus
o caipira estava viajando de ônibus, numa poltrona de
corredor. Ao seu lado, na janela, ia um senhor todo
bem vestido, terno e gravata. Eles conversaram um

pouco e logo o senhor ao seu lado pegou no sono.

De repente o caipira começa a passar mal e sente
uma vontade incontrolável de vomitar. Tenta alcançar
a janela, mas não dá tempo e ele acaba vomitando
em cima do vizinho, sujando-otodo. Mesmo assim
ele continua dormindo.
Quando acorda, olha assustado para a roupa suía e

fica sem entender.
O caipira, disfarçadamente, vira pra ele e pergunta:
- Miorou?! .

�ulian�AlVes conquistou.o horário
n9Pre. Elaé�únicaex-Big BrotherneQrélque conseguiu darcerto J:la

carreifCl.�e atrito "�oi'mais difícil
POrnão tero padrão Bartíie. Sofri"
preconceito par ser negra etive .,mais dificuldade emacreditarern ¥
emmim por ser umaex·Big, I'Brather", revela JQliana Depois de �

pel:ll;lenas participações em·· ".

"C-nocolata Corn Pimenta" e

l'�azônia" ela vemsedesta.......".and.o'co.mo G.i.slain.�,a. '

�spevitadª irmã de Evilá§io .,

(�o RaJTl{)s)'em "OuasePl"éls". I
, .

I

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 2014)
Mais um dia voltado para questões de relacionamento, mas cuidado com excesso de fantasia.
Netuno pode criar um clima de ilusão e não é bom ficar desejando que as coisas saíam
exatamente oomo quer. Preste bem atenção onde está pisando sem projeções.

Touro (21/4 a 2015)
Os planetas atingem seu signo fazendo com que você se sinta um pouco inseguro, em muita,
clareza. Hoje é um dia para manter os pés na terra e cuidar das suas coisas rotineiras. Não é

,

o momento para você querer coisas especiais.

Gêmeos (21/5 a 2016)
Que tal aproveitar o dia hoje, comtua em aspecto COil) Netuno e sair para divertir e colocar o
romantismo em prática? O dia está bom para 'namorar, mas ir ao cinema, ou ouvir música
também serão proqrarnas-rnportantes a fazer.'

Câncer (21/6 a 21/7) .

Os assuntos domésticos não estão lá muito positivos hoje. Portanto se ficar em casa, procure
se isolar um pouco e não entrar em discussões que não tenham a ver com você, nem tome as

dores de pessoas que acabam ficando de tiem com os outros e sobra tudo para você.

Leão (22/7 it 22/8)
A Lua com Netuno hoje pede para você deve cuidar dos assuntos pessoais. Não entre em

conflito com quemestá próximo, evite brigas com irmãos parentes ou mesmos os coleqasdo
dia a dia. Hoje é um dia para você viver livremente apenas e se distrair.

Virgem (23/8 a 2219)
Cuidado como você está gastando dinheiro, às vezes o impulso toma conta de você e amanhã
você se arrepende. Hoje a Lua está em aspecto com Netuno e isso pode acontecer. Se for as

compras, veja se vale a pena mesma e, se aquilo é realmente necessário.

Libra (23/9 a 22/10)
Como a Lua hoje ainda se encontra em seu signo e bem aspectada com Netuno, é possível que
'você esteja com uma idéia equivocada sobre sua aparência ou com seu corpo físico. O que
voéê precisa então é cuidar disso, fazendo uma dieta para entrar em equilíbrio com sua própria

.

energia.
.

Escorpião (23/1 O a 21/11)
Lua e Netuno no céu atingem seu signo mostrando que o dia favorece a meditação, recolhimento
e que você fique isolado do mundo, não é para se sentir sozinho e sim para saber que você é
um. ser distinto de todo o resto.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Sagitariano, se hoje você estiver em companhia de amigos é importante você colocar limites.
Netuno está em ação e pode dar confusão. Evite entrar na fantasia do outro e se empolgar
demais com coisas que não tem a ver com você e depois acabar se decepcionando.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Embora seu desejo hoje seja sair e acompanhar seus amigos, o mais importante seria ouvir o

que diz seu coração. Siga sua intuição e estará mais .estruturado a sequírseu caminho no

devido tempo. Saiba que na vida tudo tem a hora certa para acontecer.
.

Aquário (21/1 a 18/2) ,

Bom dia para você estar fazendo um pequeno passeio, uma caminhada ao ar livre vai lhe fazer
muito bem e te dar aquela velha e necessária sensação de liberdade que tanto almeja. Esteja
bem centrado nas suas convicções, e mantenha a mente positiva.

Peixes (19/2 a 19/3) ,
.

Hoje Netuno que rege seu signo está bem com a Lua, facilitando que toda forma de pensamento
se torne realidade, é um dia de magia para o pisciano portanto, pense somente coisas positivas
se quer chegar onde deseja.
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GENTE I Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem
ser enviadas até sexta-feira pela manhã.
É obrigatório o envio em alta resolução.Daniele Santos (interina)

publicidade@ocorreiodopovo.com.br

Completaram Bodas de Prata no último dia 10/11,
Asnilda e Ivanir Boeder. A cerimônia religiosa foi na Igreja

Evangélica da Barra e após no salão Barg

Parabéns para Lizandra Mara
Urban que completou 15 anos dia 3.
Quem deseja felicidades e muito
sucesso é os pais, as irmãs, tia
Nilva, orna Irena e toda famHia

Comemora hoje ma� urn aniversário
Adilson José AnjQlele, A esposa
Verônica, os filhos.André. Adriano,
Simone e o genro Ademirdesejam

muitas felicidades!

No último dia 30/11 , Áurea Moslowski
Kirschen completou idade nova.

Quem deixa registrado a homenagem
é o marido, filhos e pais

No próXimodia.5, Claudia Silva Bona
completamais um ano de vida.
Parabéns da família Brandt

No próximo dia 8, a Cissa do hospital
São rnpleta mais um ano de

dairmã Dode

OMJlGAÇÃO/GERMANO MA1ll1AS

Casaram-se
no último

, dia 17/11,
.Suelie
José. A
cerimônia
religiosa foi
na Igreja

Católica da
Barra e

após a festa
foi no salão
aolado

Felicidades a Richarde Haffermanll. Amorim que
conipletou idade nova dia 3:Quem deseja os
parabéns,é sua namorada e os famüiares

O casal
André e

Silvana
Amaral

comemora'
m 1Oanos
de casados
no próximo
dia6. Os
filhos

'" Fabíola e

Andrézinho
mandam
muitos
beijes

O casal Ângela e Claudionei casaram-se no último dia 17/11,
onde os pais Ermelinda e Hilário completaram 30 anos de

casados e o irmão Edson juntamente com a esposa Marciléia e

o filho Davi Eduardo completaram 3 anos de casados

Este é
o casal
Jurandir

e Maria no

.

dia de sua

benção
Matrimonial.

Ele
. aniversariou

dia 29/11.
Os filhos

e aesposa
fazem a

homenagem
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.PAUIO ·ALCEU
Fantasia

-

As manifestações de desconfiança dos servidores afirmando

que a "privatização" do sistema Hemosc/Cepom estava num

acordo para atender os Democratas foram classificadas pelo
senador Raimundo Colombo, que foi o condutor do acordo

" pré-eleitoral da tríplice aliança, como absolutamente
fantasiosa."Discutimos grandes temas, de interesse geral da
população. Em nenhummomento nos detivemos sobre questões

" administrativas", acentuou o líder democratas.

Problema.
Por unanimidade a 2ª Câmara de Direito Público considerou

" inconstitucional a lei que convalidava ato daCodesc, passando
terreno para o Sapiens Park, projeto do governo doEstado.Ocorre
que a lei foi aprovada na Assembléia depois que aconteceu a

transferência das terras. Ou seja, feriu o princípio da legalidade.
A bem da verdade o projeto de lei só foi encaminhado depois
que foi movida uma ação popular contestando o ato da.Codesc. "

Suspeitas
o SINE/SC, órgão estadual responsável pelo processo de

seleção das ONGs que vão realizar cursos de .capacitação
profissional em Santa Catarina, de repente terá que dar

explicações na Justiça. Pelo menos a Associação Horizontes,
umaONG de capacitação profissional atuando aqui no Estado
e em São Paulo, destaca -que depois do proce,sso de pré
qualificação, o SINE/SC distribuiu os contratos entre as

entidades de modo arbitrário, e, sem licitação. Medidas
judiciais estão sendo produzidas, pois desagradou as ONGs

que participaram do processo e aguardavam a concorrência.

Polícia Civil
Em pauta esta semana no Congresso o projeto de Lei que

institui a Lei Geral da Policia Civil, ou seja, cria normas

gerais de organização, funcionamento e competências, além
das atribuições e prerrogativas dos cargos dos policiais Civis.
Trata-se de uma reivindicação antiga visando inovar e

estabelecer uma legislação única válida para todo-o País.

Atualmente, cada estado determina suas .próprias regras:

Pêlo menos não' foi de forma amistosa que o I(der progressista
. Joares P(mtic.elli descreveu, o, tel,�fonema que receb'eu do" ex�?
presidente �a Epagri, Athos Lopes,que ocupou o cargo naprimeira
gestão Luiz Henrique: Foi uma canversa:,tensa e provocativa. !

pegulldp PonticelU, o, ex-p[eSiôente da, empresa, '. oMe foram
IOQalizãdõs funêionários fantasmas, derttpAstrou desconforto e "

irritaç¥9 :cQ!llyO pedido de 'informªçãp 'ençamin�aôo pelp PP .à
secr�taria da AgriGutturª ..Oepoi� ôesse, telefollema�urgiu a idéia
de instalarurna CPI, ou ao megos tentar: A o�osição .. começa a
acreditar que tedl muito 'mais do queJantâsmas.

,
. ,.�;

, ""<'. ..,," ..

"

. - ,

Bem-vindo
Nesta terça-feira, antes de tornar posse em plenário, o

peemedebistaEdison Andrino vai almoçar com a bancada do
PMDB. Foi convidado e confirmou presença.Na semana passada
recebeu algumas manifestações de boas vindas, entre elas, do
democratas César SouzaJúnio� e do tucano NIlson Gonçalves.

Meta
'No 10 turno nem pensar, e no

segundo estaremos lá," afirmou o
novo presidente doPT de Floria
nópolis Gilberto Dal'bozzo eleito
com 158 votos nestedomingopara
comandar a sigla. Afirmou que o
partido terá candÚ:lato para a

sucessão de Dário Berget

Convencido
'Vamos apresentar uma alter

nativa para a cidade, até porque
Amin e Berger são semelhantes,"
evidenciou Dal "bozzo dando a

entenderqueemFlorianópolis rmo
existe o casamento entre PP e PT.

Turismo
Hoje e amanhã estará em

debate naCâmara e noSenado a
crise do transporte. É ó Nono

CongressoBrasileirodeAtividade
.

Turística que visa conquistar
soluções paramelhorar o sistema
de transportes no Brasil, com o

objetivode desenvolvera turismo.
Em pauta a crise aérea, a

privatização das rodovias, os

precários acessos a aeroportos,
transporte náutico, ferroviário e

rodoviário. Pesquisas revelam as
"

perdas devido ao sucateamento

da infra-estrutura viária.

Eleições
Em [oinville Iria Correa, que

venceuno 1º turno consideraque
foi a vitória da unidade. Era o

candidato de Carlita Merss, que
no seu reduto não fez feio

ultrapassou fácil CláudioVignatti
e Luci Chonacki, mas não

conseguiu chegar nem no
'

segundo turno. Para Iria os

petistas de Joinville mostraram

que "tem "um rumo certo

defendendo o projeto de ações
que fortaleça á agenda positiva
do governo Lula."

DE OLHO NO VERÃO

se tem 20%
-

de
. . �.

praias unpropnas
Barra VeLha apresentou
dois pontos reprovados
de quatro anaLisados

FLORIANÓPOLIS
O primeiro relatório semanal

de balneabilidade divulgado pela
Fundação do Meio Ambiente

(Fatma) aponta que 20,4% das

praias doEstadoque passarampela
avaliação estão impróprias para

banho.A instituição analisou 182

pontos em 107 balneários de 27

"municípiosdoEstado.Do total, 37
não atenderam o que determina
a legislação, 13 deles apenas na

Grande Florianópolis.
De acordo como relatório, os

maiores problemas se apresen
tam em Navegantes, com dois

dos três pontos analisados
considerados impróprios; Barra

"

Velha, com dois pontos im

próprios em quatro analisados, e
Penha, onde das 1 I análises,
cinco apresentaram índices de

contaminação elevado. Também
em Itapema, das oito análises,
três foram aprovadas pelos
técnicos da Fatma.

NaGrandeFlorianópolis, onde
13 locais estão impróprios para "

banho, os principais problemas
foram verificados nas praias de

Itaguaçu, Bom Abrigo, Praia do

Meio, Jardim "Atlântico e

Balneário, todas na região
continental. A Beira-Mar Norte
e três pontos na Lagoa da

Conceição também integram a

lista negativa.

ARQUIVO OCP/CÉSAR JUNKES

O ponto é considerado

impróprio para banho quan
do em 60% dos últimos cinco
resultados o volume de Es
cherichia coli (presente nas

fezes de animais de sangue

quente, incluindo o homem)
superior a 800 NMP

Áreas impróprias apresentam riscos à saúde e serão monitoradas

(NúmeroMais Provável) por"
100 mililitros de água, nas
"amostras coletadas ou quan
do, na última amostragem, o
valor obtido for superior a

2.000 NMP (Número Mais

Provável) por 100mililitros
de água.
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. TÁBUAS DA MORTALIDADE

Expectativa de vida sobe
..

para 72,3 anos em 2006
.

Pesquisa do IBGE

aponta crescimento
de 17 anos de.sde 1960

RIO DE JANEIRO
Em 2006, a esperança de vida

do brasileiro ao nascer era 72,3
arras, de acordo com o estudo
Tábuas Completas da Mor
talidade divulgado ontempelo

· IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística). Na
comparação com a expectativa
de vida do brasileiro em 1960-

(que era de 54,6 anos), esse .

indicador cresceu 32,4% (ou
17 anos, 8 theses e 1 dia). Em
2005, a esperança de vida era

de 71,9 anos.

De 1960 a 2006, a esperança
de vida das mulheres teve a

maior alta (35,7%), chegando
76,1 anos, contra 68,5 anos para

os homens (28,9%). Alguns dos
fatores que contribuíram para
esta mudança, de acordo .com

.

o IBGE, foram a melhoria no

acesso da população aos ser

viços de saúde, as campanhas
de vacinação, o aumento da

escolaridade, a prevenção de

doenças e os avanç?s da
medicina.

DADOS - Em 2006, entre as

unidades da federação, oDistrito
Federalliderava, com amais alta

esperança de vida (75,1 anos), e
Alagoas (66,4 anos), ocupava o
último lugar. Em 1980, anoern
que teve início as comparações
regionais, a maior expectativa
estava no Rio Grande do Sul

(67,8 anos ); Alagoas já estava

em último lugar (55,7 anos).
Para os homens, a maior

esperança de vida dos estados é

em Santa Catarina (71,8 anos)

e a menor, em Alagoas (62,4
anos). No caso das mulheres, o
Distrito Federal se destaca (78,9
anos), enquanto, novamente,
Alagoas fic� na base da lista

""com 70,4 anos ..
Já a mortalidade infantil

(24,9%) declinou 64,0%, entre
1980 e 2006. Alagoas (51,9%) e
Maranhão (40,7%) permane
ceram com as maiores taxas do

.

país. Nesse mesmo período, a

violência fez aumentar muito a

mortalidade masculina, prin
cipalmente no grupo dos 20 aos

24ao:os.
Em 2006, o estado com amais

baixa taxa de mortalidade
infantil era o Rio Grande do Sul

(13,9%), seguido por São Paulo
(16,0%). O Ceará conseguiu a

maior redução, no período. es#
tudado (72,4%), passando de
111,5 % para 30,8%. (OGlobo)

Chávez é derrotado em referendo da reforma constitucional
<' HOWARD YANES/AP.

CARACAS
Ao contrário do que indica

vamas pesquisas deboca-de-urna,
o presidente da Venezuela, Hugo
Chávez, sofreuontemsuaprimeira

· derrota eleitoral em quase nove

anos nopodetApolêmica reforma
· constitucional foi rejeitada por
50,7% dos eleitores no referendo
realizado no domingo, 2, na
Venezuela. Chávez reconheceu o
resultado em lim discurso no

Palácio Miraflores, sede do

governo, mas disse que a proposta
de reforma que buscava lhe dar
mais poderes continua "viva",
deixandoaportaabertaparavoltar Oposição comemorou vitória do 'não' em Caracas, na noite de domingo
a insistir no projeto.

Depois de horas de espera, o

CNE (Conselho Nacional

Eleitoral) divulgou os dados da

votação namadrugada de ontem.
Com uma abstenção de 44,11%
dos eleitores, o. "Sim" obteve
49,29% dos votos. Já o segundo

· bloco da reforma foi rejeitado por
51,05% dos eleitores enquanto
48,94% o aprovaram.

Reeleito em dezembro do ano

passado com mais de 60% dos

votos, Chávez sofre agora sua

primeira derrota eleitoral desde
sua esmagadora vitória em 1998 e
não poderá concorrer a uma

terceira reeleição em 2013, já-que
a Constituição vigente só lhe

permite doismandatos.
A reforma, além de dar a

possibilidade a Chávez de ser

candidato nas próximas eleições,
estendia seumandato de 6 para 7

anos, garantindo sua reeleição
ilimitada. A reforma contem

plava ainda artigos como reduzir
a jornada de trabalho e dar

previdência social para milhões
de empregados do setor informaL
(O Globo)

,Compras de Natal
Lojas lotadas e consumidores entusiasmados. Este foi o cenário

de domingo no shopping da região. E ontem, segunda-feira,
começou o horário especial de Natal no comércio.A expectativa
dos comerciantes do Vale do Itapocu é de um acréscimo de 7 a

8% nas vendas em relação ao anopassado: Se depender do apetite
dos consumidores a meta será batida facilmente. Basta saber se
o 13º vai ser suficiente para tanta aquisição .

Planpjar
O apelo das compras, do crédito farto e do fácil acesso a

financiamentos principalmente nesta época, pode se

tra�sformar numa armadilha. A melhor saída é recorrer ao

orçamento programado para evitar que palavras como

restrições ao consumo, Serasa e SPC venham a fazer parte
de sua vida. Uma dica de todos os economistas e que deve
ser repetida é planeje, planeje, planeje. Lembrar que no

começo do ano contas como IPVA, IPTU, matrículas
escolares, material, uniforme e etc ... , 'engrossam a lista de
contas é sempre um bom começo.

Corra para o ol'Plhão
A Fiesc e a Brasil Telecom lançaram uma parceria pará divulgar

o parque industrial catarinense através de uma série especial de
cartões telefônicos. Durante Dito meses, irão circular 1,3 milhões
de unidades, com informações para valorizar e divulgar as

potencialidades da indústria de SantaCatarina; Nos três primeiros
meses, os cartões darão um panorama geral do setor industrial,
com dados gerais do PIB, da representatividade da indústria e a

sua distribuição pelo Estado. Os demais modelos vão focar os

principais segmentos da indústria catarinense.

Contrataçõps
,

As indústrias de alimentação da região tiveram saldo positivo
na geração de empregos em 2007, segundo a avaliação do
Sindicato das Indústrias de Alimentação. Levantamento
realizado mostra que as 215 empresas do setor no Vale do

Itapocu contam com 4.500 trabalhadores, o que representa
cerca de 300 funcionários a mais em comparação com 2006.

Urbanismo
Futuros profissionais deArquitetura eUrbanismo apresentam

hoje, amanhã e quinta-feira, na Unerj, idéias criativas de

soluções paramelhorar espaços públicos e privados.A realização
de Bancas dos Trabalhos Finais de Graduação do segundo
semestre de 2007 é aberta ao público e acontece das 8 às 17h. A
apresentação conta com um convidado especial: o arquiteto
Celso Pazzanese. Um dos projetos mais recentes do arquiteto é o

Parque da Integração, que pretende transformar uma área com

mais de sete quilômetros de região carente e violenta de São
Paulo em um dos maiores espaços lineares urbanos do mundo.

.
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FINAL EMOCIONANTE

Jogadores do União comemoram O título depois de 120 minutos de jogo e mais a disputa de_pênaltis

União vence nos pênaltís e

é campeão em Guaramirim
Time ficou. ainda com

a defesa menos vazada
e o artilheiro do certame

título da competição. O terceiro

lugar ficou com o Beira Rio, que
venceu oCruzeiro por3x2.
Apartída começou eletrizante

noCampodoSeleto, comoUnião
abrindo o placar aos 38 segundos
de jogo, com Clemilson. O Avaí

. empatou aos três do segundo
tempo, comDionei, em cobrança
de pênalti. O resultado levou a

partida para a prorrogação e, com

umminuto, novamenteClemilson
colocou o União na frente. Nem

deu tempo para a torcida come

morar, jáqueNanacaempatou, aos
trêsminutos.

'Visivelmente cansados, os

jogadores de ambas as equipes di
minuíram o ritmo e levaram a de-

. cisãoparaospênaltis, comoUnião'
confirmando mais um título',
levando ainda mais dois troféus
o de defesa menos vazada, com

. cinco gols,' e de artilheiro, _com
AntônioCarlos, com 15, juntocom

. Laurinho, doCruzeiro.

.. GUARAMIRIM
A final do Campeonato

Varzeano de Guaramirim teve

emoção GO início ao fim. Depois
doempate em lxl comoAvaí, no
tempononormale naprorrogação,
o União foi melhor ria cobrança
de pênaltis (4x3) e ficou com o

Jaraguaens�s ajudam seleção no Campeonato Brasileiro
iARAGUÁ DO SUL
A Seleção Catarinense de

Voleibol Infanto-Juvenil·Mas
culino conquistou, no último
sábado, o título do Campeonato
Brasileiro de Seleções. Desta
equipe, cinco jaraguaenses
tiveram participação efetiva.

Quatro deles como jogadores e

o quinto como técnico. A final
foi contra Rio de Janeiro, donos
da casa, por 3 sets a 1. Fizeram

parte da equipe o levantador

Jairo, o meio-de-rede Marcelo,
o ponta Carlos e o oposto
Alemão, além do treinador Luiz
Carlos Rodrigues' da Silva, o

Kadylac. - Equipe catarlnense venceu o Rio de Janeiro, na final, por 3 sets a 1

LINHA DE FUNDO'
1·

JuLimar Pivatto
PS)lortr@ocorreiodopovo.com.br

Com chave de Duro .

A Primeirona teve emoção do início ao fim. E uma final que foi digna da

,competição. O título do João Pessoa fez jus a quem mais investiu na

competição. Aliás, a decisão também mostrou Como foi alto o nível técnico.
Quem participou, elogiou a organização. De negativo, apenas a falta de
sistema de som no final da partida e os organizadoreS tiveram de acalmar a
festa do público para anunciar os campeões. Outra reclamação foi da

arbitragem jaraguaense, que não apitou as partidas finais.

pp quente?
. Há 12 anos, quando o João Pessoa
conquistou o primeiro título da
Primeira Divisão, quem entregou a

taça foi o presidente da Federação
. Catarinense de Futebol, Delfim de
Pádua Peixoto Filho. Neste domingo, a
cena se repetiu. Exatamente 12 anos

depois da última vez que o dirigente
esteve acompanhando a final da

competição.

'-A -queda
o Corinthians caiu. Mais um

grande estará na Série 8, como
vem acontecendo nos últimos
anos. Em todos, reflexos de
diretorias incompetentes, algumas

.

com parcerias suspeitas. Otime
tem chances de voltar com mais

força da Segunda Divisão. Que
pelo menos melhore a con.sciência
de dirigentes. E que sirva de liÇão.

Começa debandada
geral no Cori,nthians
SÃO PAULO

Depois do rebaixamento do

Corinthians, o elenco começa a

se desmontar. A começar pelo
técnico Nelsinho, que vê como

certa a sua saída. O trem deve
levar até omaior ídolo corintiano
na competição. O goleiro Felipe
admitiu que não sabe se conti
nua, já que tem propostas da

Arrancada
Jogan.do em casa, a Malwee/CEJ/
FME deu urn grande passo rumo ao

título do Estadual de Futsal Sub-17
Masculino. O time jaraçuaense
somou nove pontos, três a mais que
São Miguel do Oeste. O pacto feito
entre os jogadores .surtiu efeito. Eles
deixaram de lado os problemas e

querem o campeonato. Agora está
mais próximo.

liga Futsal
Especulações apontam que existe
uma movimentação nos bastidores

para reativar a Liga Jaraguaense
de Futsal. A entidade está parada e

pessoas ligadas ao esporte estão

procurando alguém que assuma a

presidência. A Liga já fez muito
pelo futsal jaraguaense e foi quem
criou o Aberto de Futsal, hoje
organizado pela FME.

Espanha. Do time considerado
. titular, Betão, Moradei, Finazzi
e Vampeta, além.de Iran, Bruno
Octávio e Aílton, têm contrato

. até o fim deste ano. Clodoalde,
Ricardinho, Kàdu e Wilson

podem sair, antes mesmo de
encerrar o compromisso com o

clube, que vai ai:é dezem:bro de
.

2008. Até mesmo Lulinha, que
renovou recentemente, tem

proposta do Chelsea na próxima
temporada. Até agora, nade.. de
certezas.

CAMPEONATO BRASILEIRO
Resultados - 38' RodadaBRASILEIRÃO SÉRIE A _ CLASSIFICAÇÃO FINAL

Cól. PG· J V E .0' Gp· GC·· SG, .: Palmeiras lx3 Atl�tico-MG
lO· 77-:rS- 23 8� r""'55 19-'36- Atle�lco-PR 2xl Sao Paulo

. . "'. ..
..

..
GOlas 2xl Internacional

62 38 19� 5. � 5.:1: A7 ,-19. 80talogo txt Figueirense
61 38 17 .10 11 55 49 6 Náutico .1xO Flamengo

4° 6J 38 i!!� 13 -9 57
-

39 18�' Cruzeiro 2xO América-RN
5° Cruzeiro 60 38 18 6 14 73 58 15 Santos 2x4 Fluminense
'6°,' Grêmio 58 : 3l)' 11 7 1.4'" 44 43'# 1 Juventude 2xl Sport
7° Palmeiras 58 38 16 12 1 Grêmio 1 xl Corinthians

'8� i\tlé!ich-MG �5.5 38 15 13 Vasco 3xO Paraná

9�
.••.

55
10°

13° Figueirense 53
"14" "Spon '51
150' Náutico 49"
16�.!âQt[s_�
17° Corinthians 44

Dados finalS . .'. • .
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João Pessoa conquista 2° título da Primeirona

...........

JOGÃO NA fiNAL

Alviverde venceu o

Cruz de Malta por
2xl no João Marcatto

JARAGUÃ DO SUL
A tarde de domingo foi verde

.

no Estádio João Marcatto. Nos
titulares, o João Pessoa levou a

melhor sobre o Cruz de Malta e

conquistou o bicampeonato do

.
. Campeonato Não-Profissional

da Primeira Divisão (o primeiro
título foi em 1995). Nos aspi
rantes, oVitória empatou e tam

bém confirmou o título, o sexto
na categoria. Segundo a Liga
[araguaense, cerca de 3,5 mil

pessoas acompanharam a de
cisão (1,8mil pagantes).

.

O placar da final começou a

ser construído aos oito minutos

do primeiro tempo, quando
Pinheiro fez 1xO. O Cruz de

Malta empatou aos cinco do

segundo, com Nino. O gol da
vitória e do título saiu aos 37,
outra vez com Pinheiro . O João
Pessoa teve ainda a defesamenos
vazada, já que o goleiro Ale-

.

xandre sofreu. apenas sete gols.
OAtlético teveAlexandroKlaus
como artilheiro (sete gols) e

[uniomar como destaque, além
de ser a equipe disciplina, com
43 cartões e nenhum vermelho.
Na edição destaquarta-feira (05/
12), confira o pôster especial do

MÓVEIS EM ALTO PADRÃO

MÓVEIS DE RIO NEGRINHO

bicampeão da Primeira Divisão
O presidente da Liga, Ro

gério Tomazelli, comemorou o

resultado final da competição.
"Pode-se resumir em uma pa
lavra - sensacional. Nos aspec
tos técnicos, disciplinares, de
participação de torcida e ar

bitragem pode ser cónsíderado
o melhor campeonato dos
últimos 30 anos" .

Boa disputa também rios

aspirantes. O Vitória empatou
em 1x1 com o Atlético e ficou
com o título. O time do Estrada
Nova saiu· na frente com Arlei
aos três minutos da etapa final e
Maicon empatou aos. 18.

Ricardo, do Vitória, foi o goleiro
menos vazado (dez' gols) e'

Joselindo, do Atlético, foi o
artilheiro com dez. Edenilson, do

. Caxias, foi o destaque, e o Cruz
de Maltà foi a equipe disciplina.

SUB-9 - Também no João
Marcatto, aconteceram as semi

finais da categoria sub-9. OCT
'Falcão 12 venceu o Flamengo B
por 5xO e enfrentará; na final, o
Craques do Futuro, que venceu
o FlamengoA nos pênaltis, por
3x1, depois do empate em OxO

.'

no tempo normal. As finais
.

acontecerão no próximo dia

16, na preliminar da final
do Campeonato Catarinense

Feminino.

ESPORTE OCORREIODOPOVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS CÉSAR JUNKES

'"",'���: <"

,

João Pessoa (branco) soube administrar o resultado e comemorou o título, depois de partida de alto nível técnico

Cena comum nos aspirantes: Vitória comemora o 60 título No sub-9, dois jogos definiram os finalistas da competição

Rua Mal. Deodoro da Fonseca - 1755

Jaraguádo Sul- Centro - Fone (47) 3275-2318
requintemoveise�ecoracoes@gmail.com
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