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Em casa, futsal
sub-20 busca
título estadual
Equipe jaraguaense lidera
o quadrangular final com
nove pontos,
• PÁGINA 15

MtJLTI[)·()M
SEGURAnçA ELETRôniCA

ALARME
PORTÃO ELfTRÔIUCO

CAMERA (Gnu) DIGITAL
InTERfOnE

VaBda 8 ASSISlá·Bori TécBlca

"

- ttl'fd-
Airoso"
Menezes

Vinhos finos e acessórios

Ao lado do confeitorio Kuchên Haus

Telefone 4733700220

Justiça suspende sessão que·
votaria cassação de' Bertoldi

.

-

�- -

"

, vereadores 'já admitem a possibilidade do processo que envolve o transporte público ser arquivado • PÁGINA 7
" r .

'.

I'

PRESO PEDÓFILO NA VILA LALAU
CÉSAR JUNKES

o técnico de futsal Éderson Messias Ribeiro da Rosa, 28 anos, (de costas) admitiu ter abusado "de três alunos. Na residência dele,
foram encontradas imagens quemostram o falso professor tendo rela_ções sexuais com garotos de idade entre 11 e 13 anos • PÁGINA 5

.,.
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• EDITORIAL

Boas notícias
Já na faculdade de jorna

lismo, os futuros profissionais
aprendem que uma má notícia

pode se transformar em uma

excelente reportagem. Por isso,
é tão comum que os jornais
sejam carregados de matérias

...sobre corrupção,' assassinatos,
.roubos e outras tragédias.

Mas do outro lado poder
noticiar fatos que trazem

benefícios para comunidade

proporcionaumprazermaior.Na

edição de ontem do jornal O
Correio do Povo, duasmatérias
tiveram este objetivo.
A primeira sobre uma em

presa que pretende contribuir
na troca das perversas sacolas

"
As mudanças não deJll'ndem.
do poder púltico, de dinheiro,
nem tão pouco dos outros,
mas, de cada um"

plásticas pelas ecológicas bolsas
de lona. Cada sacola destas, em
que se carrega a compra do

,

supermercado, leva 200'a 400
anos para se decompor, é de

imaginar o prejuízo causado à

natureza. O efeito é cascata e

será sentido pelas próximas
gerações.
A segunda reportagem

mostra um time de jovens

• DO LEITOR
Tpxtos PSCritos por alunos da Rpdp

Municipal para o Programa dp Educação.
Fiscal p Cidadania - Cidadão Consci�ntp,
rPalizado ppla PrPfpitura dp Jaraguá do Sul

Educação Fiscal e Cidadania
Como moradores de [aragua do Sul devemos nos preocupar com nossa

campeões de basquete. Além cidade. E urna das coisas que podemos fazer por ela é exigir a nota ou cupom
de conquistarem o Campeo- fis alc .

nato Estadual, os garotos Mas porque exigir nota ou cupomfiscal?
.

resolveram raspar a cabeça e Porque quando exigimos nota ou cupom fiscal o comerciante paga um

doar o cabelo para que sejam imposto e aí o governo arrecada mais dinheiro que é transformado em

beneficios, como escolas públicas, praças, casa, etc.
.

confeccionadas perucas para as Mas o que é imposto?
pacientes da Rede Feminina Impostoéuma taxadeterminadapela leipara cada tipo de propriedadeou
de Combate ao Câncer. atividade.

.

Dois belos exemplos que' Mas para que isso se muita gente pratica a pirataria e todos só pedem
recibo]

comprovam que cada um deve
" Bom o recibo só comprova que você comprou, já a nota ou cupom fiscal'

fazer a sua parte na construção ,lhe dão a possibilidade de trocar o produto oumercadoria, e quem exige nota
de uma sociedade ideal. As ou cupom fiscal é um cidadão consciente.

mudanças não dependem do E quando praticamos a pirataria e não exigimos nota fiscal o governo não

poder público, de dinheiro, nem consegue arrecadar muito dinheiro, e então ficamos sem praças, escolas,

tão pouco dos outros, mas, de públicas e ruas asfaltadas,
Por isso exercer a cidadania é muito importante, e todas as pessoas que

cada um. Uma simples idéia e exercem seus direitos e cumprem seus deveres melhora-a vida de muitas

urn. pouco de sacrifício pode outras pessoas.

gerar fruto capaz de alimentar Exija a nota ou cupom fiscal, e não se esqueça: pirataria é crime.

a alma de uma multidão.
'

• PONTO DE VISTA

Feliz Jaraguá!
"Pormeio daArte é possível

desenvolver a percepção e-a

imaginação, apreender a rea

lidade do meio ambiente, de
senvolver a capacidade crítica,
permitindo ao indivíduo ana

lisar a realidade percebida e de
senvolver a criatividade dema
neira a mudar arealidade que
foi analisada." (BARBOSA,
J003, p.18).

.

Penso que todos os edu- .

cadores - pais e professores -

podem concordar com a pro
fessora Ana Mae Barbosa,
primeira doutora em Arte

Educação no Brasil, hoje
professora aposentada da
Universidade de São Paulo e

ex-diretora do Museu de Arte
Moderna de São Paulo,
instituições onde desenvol

veu, entre outras atividades,
UIl} trabalho que inarcou

definitivamente a história da

arte-educação entre nós. A

professora Ana Mae Barbosa

criou a Teoria da Abordagem
Triangular, no ensino das Artes
.,- ver, fazer e contextualizar-,
discípula que foi do Mestre

MaiorPaulo Freire.

Joselaine de Freitas, mes
tranda da UNESP/São Paulo,
em recente artigo divulgado
noConteúdo Escola/Portal do
Educador, considera que "a

arte é uma via de conhe

cimento, capaz de causar uma

experiência singular, poderosa
e total do sujeito ativo.,

pensante e transformador que
é o ser huniano, em relação ao
mundo em que vive".

Com respaldo no conhe
cimento as arte-educadoras

citadas, posso externarminha
convicção, também alicer

çada na larga experiência
como educadora, de que a

escola no Brasil ainda não

confere à arte o papel im
portante que esta pode
desempenhar no desenvol-

"

vimento das várias dimen
sões do ser humano:a afetiva,
a cognitiva e a social.

E, mais uma vez, Jaraguá
do Sul pode orgulhar-se das

várias oportunidades que
oferece às crianças, jovens e

adultos na aprendizagem da

• íris Barg Piazera,
Vice-presidente da
SCAR para Assuntos
Educacionals

• Bruna Bittencourt, aluna vencedora da Escola Marcos Emílio Verbinen

Anderson Notinha o

melhor amigo do Dudu
Eram duas crianças que se chamavamAnderson e DuduNotinha.
Essas duas crianças erammuito diferentes. OAnderson, quando era criança

não fazia nada para ajudar o mundo, muito pelo contrário, o Anderson só

poluía omundo.
Ele ia aomercado, comprava uma porção de coisas e quando chegava no

caixa, não pedia cupom fiscal. No caminho para casa comia guloseimas e

jogavaopapelnochão, e assimele faziasempre.MasumdiaAnderson trombou
com o Dudu Notinha. Dudu pediu desculpas e perguntou seu nome. E ele

respondeu:.
.

- Anderson e o seu?
- Dudu Notinha.
Anderson perguntou:
- Mas porque Dudu Notinha?
Eele disse:
- É porque desde pequeno faço uma coleção de notinhas (cupons fiscais).

Todas as compras que eu faço eu peço o cupom fiscal e além de aumentar a
minha coleção eu ajudo o governo brasileiro, gerando os impostos, e assim eu

ajudo a asfaltar as ruas, construir escolas e creches.
Anderson peQSOU, pensou e disse:
- Dudu eu soumuito diferente de você. M� você pode me ajudar a ncar

- igual você?
E Dudu disse orgulhoso:
- Sim, claro.
O tempo passou eAnderson, oAndersonNotinha, virou omelhor amigo

do Dudu Notinha.

• Anderson Mikael Lemke, aluno vencedor da EscolaAntônio Estanislau Ayroso

Os textos para esta coluna deverão ter nomáximo 25linhas, FonteTimes NewRoman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel.
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatQrio informar nome

completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados).

Arte. Temos' exemplares
instituições dedicadas ao

ensino da música, da dança, do
teatro, das artes plásticas.

Citando a SCAR, mante
nedora do Centro Cultural

que abriga cursos em todas
estas áreas; posso afirmar que,
há opções para todas as ida

des, gostos e possibilidades.
Além dos cursos parti

culares a SCAR mantém, em
parceria.com o Ministério da
Cultura e a Prefeitura Mu

nicipal, projetos de formação
em artes, nos quais as famílias
contribuem com valores sem

pre ajustados ao seu or

çamento.
Em 2008, a SCAR inova

com o curso de formação em

artes plásticas, apresentando
uma proposta curricular para

crianças a partir dos 7 anos,

para adolescentes, jovens e

adultos e, uma especial para a

melhor idade.
No Centro Cultural da

SCAR todos têm opção.
Registre sua vida. Faça arte.

Seja feliz!
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POLITICA
Abatedouro 1
Movimentação excep

cionalnoFórumde [araguá
na terça-feira. Entre outros,
foram lá depor o ex-prefeito
lrineu Pasold (PSDB), o
atual Moacir Bertoldi

(PMDB), o ex-procurador
geraldomunicípio[urandyr
Bertoldi e o presidente do
diretório do PR, Leônidas
Nora, que, além de secre

tário ocupou função de as

sessoria no gabinete do

prefeito.

Abatedouro 2
O assunto envolve a cons

trução do abatedouro mu

nicipal no governo de Pa
sold. E, posteriormente,
reforma das instalações
elétricascomcusto superior
aR$ 50mil, envolvendoum
dos irmãos do prefeito. Isso
depoisdeoempreendimen
to ter sido declarado como
inviável. E que está lá no

Garibaldi, apodrecendo.

Abraçados
Uma ampla frente de par

tidos estaria em formação
.

para garantir a reeleição do
prefeito Felipe Voigt (PP)
em Schroeder. Incluindo

PMDB, PSDB,OEM,PVe,
possivelmente, até o PT.
Democratas ou ·tucanos

.indicariam o vice. Se con
firmado, dooutro lado sobra
o PSOL, quenasceu de
rachadura no PT.

Desonerando
Do deputado Dagomar

Carneiro (pOl) aCCJ apro
vou projetode leiqueisenta
os aposentados, pensionis
tas e inativos dopagamento

. de tarifa bancária referente
à conta destinadaao recebi
mento do beneficio.

É novidade?
Toda vez que uma obra pública começa, o poder

'competente' pede paciência pelos transtornos

temporários. Como no caso.da revitalização do centro
histórico, na Getúlio Vargas.'Se é assim, então qhe a

mesma paciência seja exigida de motoristas que
.estacíonam ao longo de ruas em obras,l?fOibindo.Ç.lue o
façam em trechos ortde há operários trabalhando. Ao
contrário, e sempre, opedestre é atiradopara omeioda
;·rua, correndo risC()lde morte a cada m�mento . .AliáS,
nada se faz para beneficiar quem anda apé, como já se

viu nas recentesmudanças implantadas no trânsito da
cidade. Que apontem uma sól

Garibaldi
Secretário de ObrasAlbertoMarcaria deve.ir àCâmara

de Vereadores hoje à noite, para responder ques
tionamentos sobreobras de asfaltamento no bairro
Garibaldi. Segundo Raulino, máquinas e operários da

prefeitura foram usados, enquanto que a contrapartida
domunicípio previa apenas acomprae instalação de rede
pluvial. Beneficíandoempreiteira vencedora de licitação.

liberados
Carlone Mees Pavanello (PFL) e Evaldo João [unckes .'

,

(PT), esse presidente da Câmara de Vereadores de

Guaramirim, tiveram as contas de campanha a deputado
estadual aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Voltando
Suplente do OEM, Paulo Manso Schwirkowski nem

esquentou a cadeira. Havia assumido na vaga do também
suplenteJoséOsório deÁvila.O titular da cadeira, Cario�e
Pavanello, presidente da Fesporte, reassume hoje. Entre
outras coisas, para garantir voto na eleiçãoda nova mesa
diretora para o blocode oposição.

I1?dacaó@ocolNiodopovo.com.br

Conselho 1
Andréa Rosana Sardá

Maiochi (na presidência),
Milton Pereira Júnior, Lí
lian Rosa e André Cleber
de Melo representam a

prefeitura como membros
titulares do Conselho

Municipal do Contri-

,
buinte. Gustavo Pacher

(OAB), Márcio Klein-
schmidt (Sindicont) e

Ademir Moisés Raulino

(Acijs) representam os

contribuintes. Todos no
meados por decreto do

prefeito Moacir Bertoldi

(PMDB).

C.onselho 2
OConselho vai analisar

e julgar todos os processos
da área tributária em

grau de recurso de pri
meira e segunda instân

cias. Atualmente, cerca
de 100 processos, alguns
deles pendentes desde

2002, estão sem solu

ção.O secretário da Fa

zenda, Alexandre Alves,
,

acredita que, agora, com
as regras mais Claras, as

coisas sejam resolvidas
com a agilidade neces

sária.

É guerra"
,

A oposição pretende ra
dítalizarq�'ànto a sêgun
da opçãode ampliaçãodo
terminal de ônibus. De

pais .demanifestação ve
emente do presidente da
Câmara Rudolfo Gesser

(PP), radicalmente con

trário a ocupação da pra
ça do Expedicionário, foi
a fez de Ronaldo Raulino
(PDT); "Se colocarem
uma máquina naquela
praça, eu me jogo na

frente".

QUINTA-FEIRA, 6 de dezembro de 2007 I 3

RETRANCA
M'ais dinheiro
A conta, por conta do orçamento da prefeitura de

Jaraguá, que jánão é pequena, continua engordando
na esteira de projetos que declaram como de utilidade

pública clubes de futebol, associações de moradores,
entidades beneficentes, religiosas e por aí afora. Cada

.

projeto aprovado na Câmara abre brecha para outro,
em efeito cascata. E tudo sai do bolso do contribuinte,
esse jamais consultado sobre coisa nenhuma.

Ainda não
Vereador Maristela Menel (PT do B) ainda não

apresentou relatório conclusivo de apurações de
'comissão da Câmara envolvendo denúncias de

irregularidadesno contrato firmado com aSPAlimentos
,

que terceirizou amerendaescolar. Trabalhos daCâmara
encerramdia 20.Janeiroémêsde fériaseaprazomáximo
expira em oito de fevereiro.

Recursos
Secretário da Educação Paulo Bauer (PSDB) vai

estar em Jaraguá do Sul dia 14. Participa da última
reunião de trabalho do ano da Secretaria de
Desenvolvimento Regional. Bauer deve apresentar
números do orçamento descentralizado para o setor
para educação e novos projetos. No mesmo dia será

. inaugurado o Centro de Internação Hospitalar do
São José, construído com o apoio do Estado, Acijs,
prefeitura e Câmara de Vereadores.

CÉSAR JUNKES

Ao invés de obras começando em dezembro,como
o anunciado com muita pompa no primeiro
semestre, agora o prazo de lançamento de edital

para duplicação da BR-280 entre São Francisco do
Sul e Guaramirim, incluindo o contorno rodoviário
de Jaraguá do Sul ficou para abrilde 2008. Por se

tratar de rodovia federal, o, edital tem caráter

internacional. 'E, dependendo da bufunfa envolvida,
sujeito a todo tipo de contestações, o que atrasaria
ainda mais o projeto, em elaboração há oito anos.
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SEM VALIDADE-

redacao@ocorreiodopovo.com.br

CESAR JUNKES

Câmara não teria cumprido prazo legal, por isso vereadores acreditam que o processo deve ser arquivado

Juiz suspende sessão para
. ,

votar cassação de Bertoldi
,

_-

Câmara tem prazo
de dez dias para
dar explicações

CElSO MACHADO
JARAGUÃ DO SUL
A Sessão Especial da Câmara

deVereadores destinada à votação
de relatório pela cassação do pre
feito Moacir Bertoldi (PMDB),
exaradoporComissãoProcessante

que referendou denúncia formu
lada pela Ujam (União Jaragua
ense de Moradores), acabou sus

pensa em seus efeitos por força
de mandado de segurança im

petrado pelo advogado Osmar
Graciola e acolhido pelo juiz
Márcio Renê Rocha, da 2ª Vara
Cível.AUjam acusa a prefeitura
de ter manipulado prazo de
conclusão de obras que cabem à

Viação Canarinho no projeto
Transjaraguá, beneficiando a

empresa.
No mandado, o advogado

argumentanão ter sido citado com
antecedência de 24 horas da
sessão realizada ontem, que

começou às 16h13min. Na

verdade, a notificação ocorreu

às ODh05min. da madrugada de

quarta-feira, embora durante
toda a terça-feira o prefeito e

Graciola tenham sido procurados
pela Comissão Processante sem

ser localizados.
. O advogado argumentou,

também que Bertoldi não teve o

prazo legal de cinco dias para se

manifestar por escrito àComissão

depois de encerrada a fase de

depoimentos das testemunhas
arroladas nas investigações. E que,
segundo ele, é público e notório

que o prazo de 90 dias para que a

Comissão encerrasse os trabalhos

já foi ultrapassado.
O presidente da Cp, Terrys da

Silva (PTB), admitiu ontem, ao

final da sessão, que "a Câmara
recebeu um xeque-mate", sendo
quase impossível que a votação do
relatório volte a plenário. Até
porque ele próprio, na condição de
presidente da Comissão, além do

presidente da Câmara, Rudolfo
Gesser (PP) obrigam-se a dar

explicações à Justiça sobre a

convocação da sessão de ontem
numprazo de dez dias. "O destino

parece mesmo ser o do arqui
vamento", lamentou .

Pela manhã, membros da

comissão, assessoria jurídica do

Legislative e o presidente da
Câmara chegaram a aventar a

possibilidade de se realizar a

sessão de quarta-feira na ma

drugada de hoje, no mesmo ho
rário em que Graciola foi citado.
Mas a idéia foi descartada, man
tendo-se a sessão para omeio da
tarde de ontem.

RELATÓRIO PEDIA PASSAGEM ÚNICA EMERGENCIAL

T

No relatório de 43 páginas,
que consumiu cerca de duas
horas só para a sua leitura, a

Comissão Processante, com a

. assinatura de apenas dois dos
três membros (Terrys da Silva

e o relator Dieter Janssen (PP)
Jurandir Michels (PV) não as

sinou) relacionou sete itens·como
argumentos de providências ime
diatas. Entre eles a implantação
da tarifa única. O descumpri-

mento, conforme sugeriuo rela
tório, poderia acarretar na per
da definitiva da concessão e,

também, na aplicaçãodemulto
diáriapelodescumprimentodo .

acordo provisório. (CM)

Peixer deixa vereadores esperando
por esclarecimentos sobre a LDO
GUARAMIRIM

O prefeito de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer, não com
pareceu à Câmara de Verea
dores ontem, para prestar es
clarecimentos sobre a questão
da LDO (Lei de Diretrizes

Orçamentárias) de 2006, re
ferente a pagamento de pre-

.

catórios.O prazo dado pela
comissão processante, que

investiga o suposto desrespei
to ao orçamento, acabou
ontem.:

De acordo com vereado

res, o chefe do executivo ale

ga que por orientação do

advogado da Prefeitura, Paulo
Matos, não haveria a neces

sidade de comparecimento do .

prefeito, já que o tempo hábil
de 90' dias para esclareci
mentos expirou em três dias.

O presidente da comissão

processante, João DenizVick,

juntamente com Marcos Ma
nnes e Luis Antônio Chiodini

aguardaram a presença do

prefeito até às 17 horas. Após,
João Deniz enviou ao chefe do
executivo correspondência
solicitando ao mesmo que se

retrate no prazo de cinco dias

por escrito.

CASSAÇÃO - A exemplo
de Jaraguá do Sul, onde na

tarde de ontem os parlamen
tares tiveram que encerrar a

sessão que votaria a cassação
do prefeito Moacir Bertoldi
em função de ummandado de

segurança, o prefeito de Gua
ramirim pode dispor do mes

mo recurso ao se sentir amea

çado. Porém, segundo Peixer,
não haverá necessidade de
utilizar o recurso já que se

gundo ele, a comissão pro
cessante não está amparada
na lei. (OA)

Colégio Marista
São Luís

MATRíCULAS ABERTAS
WWW.MARISTA.ORG.BR

.,

47 - 33710313

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·REGIAO QUINTA-FEIRA, 6 de dezembro de 2007 15O CORREIO DO POVO
redacao@ocorreiodopovo.com.br

CRIME
Aciag pressiona Deinfra sobre
faixa de domínio nas rodoviasAcusado de pedoülta é preso

portando imagens obscenas
GUARAMIRIM

Foi realizado na tarde de

ontem, nas dependências da

Aciag (Associação Comercial e
Industrial de Guaramirim) uma

reunião entre autoridades locais
e técnicos do Deinfra (Departa�·
menta Estadual de Infra-estru

tura). O motivo do encontro foi

paradebater a polêmica em tomo

da faixa de doIl1in.io das estradas
federais e estaduais, já que existem.
comerciantes que não estão

respeitando a áreapertencente ao

Estado.
De acordo com os técnicos do

Deinfra, em regiões urbanas onde
passam rodovias, a área de escape,
ou acostamento deve ser de

aproximadamente 25metros para
cada lado. Em zonas rurais, a área
de escape pode chegara 15metros

para cada lado.
>

.

De acordo com a consultora

jurídicadoDeinfra, Elisa de Souza,
"a área de domínio não pertence
ao Estado, porém fica sob a tutela
do Deinfra para dar segurança à

.

população". Em 2005, foi criada a
Lei 13516 que especifica sobre a

faixa de domínio que nadamais é
do que uma área reservada para
manobras nas rodovias federais e

estaduais, onde não podem ser

construídas calçadas para comér
cio e nem colocados placas ou

anúncios de empresas.
A polêmica gira em tomo de

comerciantes do BairroRio Bran
co que estão enfrentando proble
mas com o Deinfra por estarem

ocupando áreas de escape e terre
nos que foram indenizados aos

antigos proprietários, naépocada
construção da rodovia SC-413.A
consultora jurídica do. Deinfra .

afumou que nem todas as áreas

de escape são de propriedade do
Estado, porém éobrigatória a saída
do comerciante ou munícipe.

Paraesclarecer a situação, será
agendada uma nova visita dos
técnicos do Deinfra, que devem
conversar sobre o tema com os

moradores de áreas compro
metidas.

'

.

CÉSAR JUNKES

Suspeito confessou ter

abusado sexualmente
de três adolescentes

GENIELLI RODRIGUES

JARAGUÁ DO SUL
Uma suspeita de pedofilia

roovrmencoo a delegacia de

Jaraguá do Sul na tarde de
ontem. O técnico de futsal
Éderson Messias Ribeiro da

Rosa, 28 anos, foi flagrado em

sua residência com imagens
obscenas de adolescentes.

Segundo o delegado do caso,

Guilherme Rangel, o professor
confessou ter abusado sexual
mente de três jovens e de ter

fotografado quatro, com idade
de 11 a 13 anos. Éderson dava Éderson da Rosa (de costas) prestou esclarecimentos e foi encaminhado ao presídio
aula aos domingos à tarde nas

escolas Rodolfo Dornbusch e "Eles achavam estranho, mas
ficavam intimidados com o

técnico. Eu já desconfiava e

nunca ficava sozinho com ele",
disse o jovem, que não foi

violentado, apenas prestou
depoimento.

De acordo com o delegado,
o suspeito poderá pegar até dez
anos de prisão, pois além de
abusar de menores ele também
é acusado de cometer atentado
violento ao pudor (três vezes)
e corrupção de menores.

Guilherme informa que
não constam ameaças aos ado

.lescen'tes, mas, pelo constran
gimento depois do ato, os

garotos não voltaram a parti
cipar dos treinos. Mesmo as

sim, adolescentes menores de

14 anos estão amparados pela

"víolência presumida (prati
cada contra menores, com

consentimento inválido).
INDIGNAÇÃO - Com a

divulgação do caso nos veí

culos de comunicação, pais de
alunos procuraram a delegacia
preocupados, com a suspeita
de que os filhos tenha sofrido

algum abuso. Uma mãe, que
não quis se identificar, ficou
chocada com o que acon

teceu. "Ele ligava lá em casa

quase todos os dias, não es

perava isso", contou. Outro
pai ficou sabendo do caso e

foi direto à delegacia com o

filho. Segundo Guilherme,
os pais que suspeitarem de

algo devem entrar em con

tato imediatamente pelo
telefone 197.

Albano Kanzeler.
Uma mãe desconfiada das

atitudes do professor fez uma

denúncia anônima para oCon
selho Tutelar. Depois das inves
tigações, foi emitido um man

dado de busca e 08 policias· fo
ram até a casa do agressor no

Bairro Vila Lalau. No local, fo
ram encontradas centenas de

fotos, pen drive, celular e dois
computadores. As imagens
mostram o técnico tendo

relações sexuais com os garotos.

Segundo um dos alunos de

Éderson, de apenas 13 anos, era

comum o professor passar amão
no corpo dos alunos e convida
los para sair. Conforme o garoto,
o técnico organizava viagens
para jogar em outras cidades.

Peixer, o presidente da Câmara,
Evaldo João Junckes e demais
autoridades políticas. O secre

tário de Planejamento, Valéria
Verbinem, entregou a quantia de
R$ 3mil oferecida pelei deputado
estadual Darci de Mattos para
custeio do evento.

O Clube Feliz Idade existe há
15 anos e é mantido por 21 vo

luntárias que se alternamnas obri

gações da casa.Apresidente au loU
é Melânia Campos que participa
do clube há 11 e preside omesmo
há cinco. Os encontros aconte
cem todas as quartas-feiras com
café para os idosos, dança,música
ao vivo e jogos. (OA)

Clube feliz idade
encerra atividades

GUARAMIRIM
oClube Feliz Idade, deGua

ramirim, encerrou as atividades
de 2007 ontem, promovendo
café da tarde com a participação
de 282 idosos que fazem parte
da entidade. Na oportunidade,
houve atrações culturais como

a apresentação do coral de mú
sicas

.

polonesas e a visita do

PapaiNoeL
Estiveram presentes no .ce

rimonial o prefeito Mário Sérgio

De a�ordo com o delegado,
Éderson Messias Ribeiro da
Rosa não é formado em Edu

cação Física. Ele trabalhava
como carteiro na agência dos
Correios de Jaraguá do SuL

Segundo os responsáveis pelo

PEC/Segundo Tempo (que
promove aulas de futsal), o

técnico foi expulso do programa
por atitudes suspeitas. As
diretoras das escolas foram
alertadas por quanto à suspeita
de abuso, mas não teriam acre-

"com a Fundação Municipal
de Esporte. Segundo um pai,
que não quis se identificar, o
suspeito tinha a chave da
escola onde treinava os

garotos.
Mais de 280. idosos parficipararn da confraternização de encerramento
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Seminári·o
A Fecam (Federação Catarinense de Municípios) realiza

amanhã o Seminário Estadual de Prefeitos no Centrosul, em
Florianópolis. Alguns temas que estarão em destaque são:

. soluções para infra-estrutura, agricultura, meio ambiente,
saneamento básico, turismo e cultura. O público-alvo são

prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários muriicipais, em
especial de Agricultura, Meio Ambiente e Cultura, agentes
públicos e técnicos municipais. A solenidade de abertura está

marcada para as 8h30 com a presença do governador do Estado,
Luiz Henrique da Silveira, que debaterá sobre o "Pacto
Federativo". Após iniciam as discussões dos temas: "A Política

'Agrícola para Santa Catarina"· (Ministério da Agricultura,
pecuária e Abastecimento) e ''A Implementação do SUASA no

Estado" (Secretaria de Estado da· Agricultura e Desen
volvimento Rural). O evento continua com debates sobre
turismo, cultura, esporte, entre outros.

'

Posse
O CPL (Centro Integrado de
Profissionais Liberais) de
Jaraguá do Sul e a Aejas
(Associação dos Engenheiros e

Arquitetos de Jaraquádo Sul)
trocam de diretoria no próximo
dia 11 de dezembro. Luiz
Antonio Negri deixa o cargo que
será ocupado pela advogada
Kátia Cristina Guenther Stoinski.
Já na Aejas, Gilmar de Souza dá
lugar a Adriano Antônio da
Fonseca. A posse inicia às 19
horas. Mais informações pelo
telefone 3276-0534.

CONCURSO: 614
10 Sorteio:

-,

• QUINA
CONCURSO: 1835

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JÀRAGuÁ DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PllEllillORADE EDITAL
JUAtluAllflSUI PREGÃO PRESENCIAL N° 73/2007

SECRETARIA DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
,

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de medicamentos diversos, destinados

para a farmácia básica, 'Sob forma de entrega única, conforme especificações e quantidades no ANEXO
I deste edital. REGIMENTO: Lei Federal I 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO
4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:
Até às 09:00 horas do dia 18 de dezembro de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura

Municipal 'de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
Abertura dos envelopes 01-PROPOSTA-às 09:15hs do dia 18 de dezembro de 2007, na Coordenadoria
de Licitações e Contratos. Após, a sessão será suspensa para análise das PROPOSTAS e documentos
exigidos, pela equipe Técnica (obs: Para esta fase não há necessidade da presença dos representantes),
O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes 02-HABILlTAÇÃO serão as 09:00hs
do dia 19 de dezembro de 2007, na Coordenadoria de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO POR
ITEM: Os valores estimados para aquisição dos medicamentos estão especificadOS no Anexo I, juntamente
com as especificações de cada item.INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço
acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 5 de dezembro de 2007

CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretario de Administração.

'EDITAL

QUANDO UMA EMPRESA INVESTE. EM
PROPAGANDA, ACABA FAZENDO
BONS ANÚNCIOS C Na STE.

<'

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul /SC, toma público pelo
presente edital, que PROTEGE ENGENHARIA DE PROJETOS
E OBRAS LTDA, CNPJ nº 76.733.773/0001-49, estabelecida
na Rua Seimu Oguido nº 315, Parque ABC II, em Londrina
PR, requercom base noart 18 da Lei nº 6:766/79, o RE;:GIST�O
DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 694 Felix Richert,
695 - Alcebíades Abelardo Verbinnen e 1114 - Sem NCJme,
Bairro Estrada Nova, perímetro.urbano de Jaraguá do SuVSC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de
Jaraguá do SuVSC, conforme Certidão nº 385/2006, expedida em 14.12.2006, assinando COr)10
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 4;3.795,45m2, sendo
constituído de 73 (setenta e três) parcelas, sistema viário, AU.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 oflciala que
subscreve este.noendereço da serventia:Av.marechal deodoro da fonseca,1.683-centro,Jaraguá
do suVsc.

.

Foram apresentados as certidões de distribuição,Ações e Execuções cíveis e fiscais,e de

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

9.450,dàtadas de 14.12.2006,e ainda a cértidâo do distribuidor judicial do foro Central da
Comarca da Capital-SC ,datada de :t 7.01.2007.

.

Jaraguá do Sul,21 de Novembro de 2007
AORCIALA

04 de dezembro. Dia Mundial da Propaganda.l\ força da propaganda é maior e mats ímportante do que muita gente imagina. Desde que entra no ar - com a já difícil tarefa de fortalecer

urna marca ou vender um produto - até o momento em que vira expressão popular ou frase de para-choque de caminhão, urna peça

puulicitária movimenta a economia de urna forma singular e sígnmcauva. i\ propaganda estimula a concorrêncía, e esse processo envolve

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

investimentos e mais profissionais. O consumo desses produtos faz as empresas crescerem e ampliarem instalações, o que gera mais

investimentos e - adivinhe? - espaço para profissionais. Hoje, Dia Mundial da propaganda, nada melhor que fazer um anúncio como este,

lembrando que a propaganda brasileira já é reconhecida como urna das melhores do mundo, E que está ganhando cada vez mais espaço,

credibilidade e importância no seu próprio pais.
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PALCO ABANDONADO
.

.

,

Praçanão recebe shows ate a
população aprovar os eventos
Natália Petry condena
atitude de pessoas que
depredaram o local

JARAGUÁ DO SUL
"Enquantonão se chegar aum

consenso com a comunidade
nada será feito na Praça Ângelo
Piazera". Essa frase resume a

-

postura da diretora-presidente da
FundaçãoCultural,Natália Petry,
quando o assunto é o atual aban
dono do local. Desde outubro,
todos os shows programados para.
acontecer naquele paleo estão

suspensos, sem data prevista de

recomeço.
Na opinião dela, os projetos

musicais tinham como objetivo
"enaltecer as bandas e artistas da

região", porém, nãocontavamcom
o apoio de algumas pessoas,

principalmente dosmoradores do
Centro.Apolêmica temsido tanta
que os eventos foram cancelados

.

através de déterminação judicial.
Conforme Natália, urna pesquisa

. realizada pela administração
pública municipal demonstrou o

. motivo. "Um ou dois moradores
se incomodam com aquilo que
acontece durante as apresenta
ções, enãoproptiamenteporcausa
delas", explica.

Exemplo disso são os atos de
vandalismo ao patrimônio.
jaraguaense, acompanhados de

depredações às casas localizadas
nos arredores da Praça. Mas, para
a responsável pela Fundação,
atitudes como essas não ocorrem

somente quandohá programação
estipulada. No final de semana

passado, a Casa do Papai Noel,
instalada em frente ao Museu

OPINIÃO
Você é a favor ou contra a realização de shows na Praça?

"Ter shows, beleza.é legal. Mas,
também precisa ter policiamento
para controlar a molecada".

Alic.e Ramade, 23, professora

''A favor. É bom para a cultura do

povo e anima a cidade também".

Volnei MuHi, 38, técnico em
informática

"Sou a favor, porque a Praça é a

única-opção para o domingo e

seria muito bom um show de vez

em quando" ..

Elisângela Campos, 16, estudante

HistóricoEmilio daSilva, teve um
equipamento de som e a pedra
fundamental furtados,mesmosem
qualquer atividade cultural
acontecendo.

Conforme Natália, o impasse
somente volta a ser discutido a

partir do próximo ano. Énquanto
não houverentendimento, o palco

Com certeza sou a favor, já que
não temos muita opção do que
fazer em Jaraguá".
Priscila Pereira, 18, secretária

"Sou a favor dos shows porque o

pessoal quer se divertir".

Patrícia dos Santos, 16,
estudante

"Uma cidade sem shows não é
cidade. Mas, tem coisas que passam
do limite e devem ser controladas" .

Geraldo Napolião, 57, auxiliar de
produção

continuará inutilizado.
Na última década, a Praça

Ângelo Piazera recebeu shows de
.

bandas e artistas solos conhecidos
nacionalmente. Na lista estão

Engenheiros do Hawaii, Capital
Inicial, Ira!, Dazaranha, Borgue
tinho,CidadeNegra, FamíliaLima
e RoupaNova.

Um dos mais prejudi
cados pelo embargo foi o

projeto "Música na Praça",
que deveria ter levado di
versos artistas ao local, com
apresentações mensais gra-

tuitas ao público. Sem poder
subir ao paleo da Ângelo
Piazera, elas se juntam no

domingo, 9, na Combat. O
evento ganhou o nome de

"Domingo é rock" e dá chance

a sete bandas: Estado

Deplorável, Insight, Vetus,
Bedinis, The Soundz, Céu
de Ícaro e Witness. A mara

tona começa às 17h e ter

mina às 22h40.

Mutirão da conciliação deve encerrar
cerca de 30'0 processos em três dias
GUARAMIRIM

Está sendo realizado pelo Fó
rum da Comarca de Guaramirim
o mutirão da conciliação que

espera encerraros atendimentos na
sexta-feira com aproximadamente
300processos resolvidos.Dos casos
a serem examinados serão 100

processos de família, 134 de causa
cível, como cobrança de dívidas,
e 65 casos criminais.

Ingelore Bosshamer; 39, foi ao
fórum ontem, para mais uma

audiência onde o ex-marido pede
qut: seja diminuído o valor da.

pensão que paga para a filha, de
apenas dois anos e quatro meses.

O ex-marido, afirma Ingelore,
entrou com apetição em fevereiro
de 2007 e o processo está próximo
de ser julgado.

O primeiro Mutirão da Con

ciliação da Comarca de Guara
mirimocorreunomês dedezembro

de 2004, em ,conjunto com a

Comarca de Jaraguá do Sul. A
iniciativa partiu da juíza Karen

Francis Schubert Reimer e acon
tece duas vezes ao ano, além de
um mutirão destinado exclusiva
mente aos processos de.execução
fiscal. As audiências são realizadas

por equipes compostas por'dois
conciliadores, alémda presençado
Juiz de Direito e do Ministério

. Público. Ao todo, são 11 salas de

audiência, Íocalizàdas no prédio
sede e no prédio anexo.

Os processos encaminhados

para oMutirão daConciliação são
aqueles que se encontramem fase
de conciliação, além daqueles
onde há pedido expresso das par
tes. Após a tentativa de concilia-

.

io, todos os processos são devida
mente saneados e impulsionados
na própria audiência, o que ga
rante agilidade. (OA)

Desconto aos

devedores
JARAGUÁ DO SUL

Se você possui dívidas ativas

com o município e quer começar
o ano sem elas, precisa sé apressar.
É que encerra na próxima se,

gunda-feira, 10, o prazo con

cedidopela administração pública
para pagamentos com descontos
de 100% nas multas e 80% nos

juros de mora.
Ao todo, segundo o secretário

da . Fazenda, Alexandre Alves,
existem 26,6 mil inscrições de
devedores na Prefeitura. Esse
número soma R$ 24 milhões em
contas ainda não acertadas pela
população. Na lista negra estão,
principalmente, débitos referentes
ao IPTU (Imposto Predial e Ter-

ritorialUrbano) eao ISS (Imposto '

Sobre Serviço). Em seguida, há
também valores referentes a

contribuições de melhoria .e

demais taxas.
O abatimento vem sendo

oferecido desde junho através da
_

Lei 4.655/2007, que dispõe sobre
essa regularízação, porémnão teve
aadesãoesperada. ''Aexpectativa
éde recebermosR$ 2milhões,mas
até agora, atingimos apenasR$ 15
milhão", explicá Alves.

Podem serpagos os dívidendos
vencidos até dezembro 31 de de
zembro do ano passado, estejam
ajuizados ou não. Quem deixar

passar a oportunidade, deve ser
. surpreendidocomcobrançaadmi
nistrativa ou judicial. O acerto é

feito no setor de Tributação da
Prefeitura. Informações pelo te

lefone 2106-8059. (KE)

.�
Secretário diz que adesão ficou abaixo das expectativas do município
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Roberto Carlos e Fábio Jr.
vão medir popularidade ao

,

tentar abraçar a audiência
em especiais de Natal

das duas maiores
emissoras do país

QUINTA-FIIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2007
extra@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS DIVULGAÇJiO
------------------�--------�----�--------��----�--�------

/
.L

Roberto
e Fábio, as
apostas

Globo p Rpcord contrataram os cantorps para
alavancar a audipncia da programação dp fim- dp -ano

FAÇA DE SEU AMIGO SECRETO UM AMIGO ESPECIAL

D� O BOTICÁRIO DE PRESENTE

E APROVEITE TAMBÉM PARA ESCOLHER O SEU

Querida por fãs de várias nome Beija-Flor" (Cazuza),"
gerações, Roberto Car- Quem de Nós" (Ana Carolina) e
los é a atração obrigató- "Se Eu Não Te Amasse Tanto

ria na programação de final-de- Assim" (Ivete Sangalo). Mas
ano da: Globo. O especial do Rei também interpretou hits que
vai ao ar no dia de Natal, para a marcaram sua carreira como

alegria dos telespectadores. Mas "Pai", "Alma gêmea", "Senta
a Record quer desbancar a aqui", "Seu Melhor Amigo",
majestade deRoberto Carlos, ou entre outras.

melhor, a audiência que ele dá Já o especial de Roberto Car
para Glooo. E para isso exibe na los foi gravado no dia primeiro,
noite do dia 24 um especial com na Arena Multiuse, em jacare
Fábio Jr. As duas atrações não paguá. No lugar de torcedores de
serão exibidas símultaneamente, esporte, dessa vez foram os fãs do
mas ganhará aquele quê der Rei que ocuparam as ar

mais Ibope. Logo saberemos. o ,quibancadas do ginásio cons

resultado desta "cornpetíção't.Be truído ,para os Jogos Pan-Ame-
Roberto Carlos é o Rei da MPB, ricanos do Rio de janeiro. A
a Record aposta que Fábio Jr. atração vaiao ar na noite do dia
pode ser o príncipe. , ,25,; logo após "Duas Caras".

Com o Tom Brasil lotado de
'

O Rei foi pedido em casa-

fãs e famosos (a casa de
-

espe- mente par" Alcione; 'cantou re-
'

,

táculos paulista abriu para' o ggae 'de Bôb Marley com Gil-
público e para convidados), Fá- berto Gil; pôs todo mundo para
bio Jr. gravou no último dia 30; o dançar coin o Roupa Nova, em
DVD "Minhas Canções".' O "Whisky a Go-Go"; e dançou
show especial de fim-de-ano que música lenta com a atriz Camila
a emissora exibirá na noite de Pitanga. Aliás, o dueto com a

Natal (24/11, 23h) marca a ttirtiê atriz de "Paraíso Tropical" arre
que comemora os 35 anos, de, piou a platéia. A atriz não escon

carreira do cantor/ator. Sob a deu o nervosismo em cantar ao

direção de Rodrigo Carelli, o lado dó ídolo a música "Como É
espetáculo foi apresentado por GrandeoMeuAmorPorVocê".
Eliana e contou com as, partici-:
pações especiais de Danni Car-:
los, Cláudio Zoli e da Banda
Hori, cujo vocalista é o filho

caçula de Fábio Jr. - Fiuk, com
- quem cantou "Só Você", em

ritmo de rock.
Vestindo terno prateado, Fá

bio arrancou suspiros do pú
blico feminino. Ele cantou as

músicas que gosta de ouvir, es

pecialmente aquelas que foram
sucesso nas vozes de outros ar

tistas como "Epitáfio" (Titãs),
,"Sangrando" (Gonzaguinha),
"Anjo" '(Roupa Nova), "Codi-

SERViÇO

você pode ser o que quiser

o QUÊ: Especial Fábio Jr.
QUANDO: 24/12, na Record
HORÁRIO: 23h

o QUÊ: �special Roberto Carlos
QUANDO: 25/12, na Globo
HORÁRIO: 22h
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ACOMPANHANTES,
I

BOATES
CORREIO SENTIMENTAL

MARCAS NACIONAIS
E IMPORTADAS

CAMINHÕES, ONIBUS
E MOTOS
PEÇAS E ACESSORIOS

IMÓVEIS EM GERAL
IMOBIUARIAS

EQUIPAMENTOS
NOVOS E USADOS
TÉCNICOS E
lIDAS AUTORIZADAS

I MANUTENÇÃO, . I
I JARDINAGEM,

IDECORAÇÃO, lAZER,
CONSTRUÇAO
REFORMAS .'

..................J

MAnUINAS,
EOUIPAMENTOS,
PRODUTOS
OFERTAS EM GERAL

LEGAIS E REUGIOSOS,
ATAS, BALANÇOS,
LEIlOES, CONVOCAÇOES
COMUNICADOS
EM GERAL

MtDlCOS, CÚNICAS,
MASSAGENS,
TRATAMENTOS,
FARMACIAS,
PROFISSIONAIS
PRODUTOS

CÚNICAS VETERINÁRIAS,
PET SHOp,
AGROPECUÁRIA
E PRODUTOS AFINSI

...................................................... I.

v e i c u t o s

3370-31,13
Av. Prefeito WaldemarGrubba, 4040 • Centenário -laraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

Dakota Sport ES R$ 42.990,00 Ano 2000

Compulador ow AutornoIivoMP4-

, �

JaraguatloSul-Centro JoillllHie ,

'" S;umenau ' Itajaí FiOClanopoils-Estrelto DU\�AS ('1_ � HYUnO':u
47.3274.4100 - Rua Prof. 47.3432.2095 - Show Room', 47.33?2 7846 - Show

,
473247.4100 48.3281.4100 . Rua General

. S'3 U ri o voe a m I n'h n
,

Adélia Fischer. 12 Supermercado Giassi . ,Room Shopping Neumarkt Rod. Osvaldo Reis 2455 Liberato Blttencourt, 1435 www.dimashyundai.com.br.
Breve IOF.! na Flu;] Bl�HtH.wa'J 2SGU Orava l!}ja na BUll 2 �1!l: se1�'nnmitZ\), �

/S(J IMo do Brades!'!))
,
'. ' r
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QUINTA-FEIRA, 6 de dezembro de 2007 O CORREIO DO POVO 3

VEíCULOS

3'275-0045

ASTRA SEDAM 2003 COMPLETO 37.500,00

FIESTA 4P 1997 R$13.300

S-10 DEWXE4P 2.21997 COMPL 29.800

TWISTER 2003 R$ 8.300

www.giovaneveiculos.com ..br

BIZ KS.2005 R$ 3.900,00
.

CLIO SEDAN 2003 COMPL R$ 24.900,00

'S-10 EXECUTIVE 1999 + GNV 39.000

TWISTER 2006 R$ 9.500

STRADA 1.5.2000 BASICA 18.800

. UNO 1.0 4P 1997 COM OPCS'R$12.300 VERONA GUIA 4P 1993 COMPLETO 12.800
................_. .._." .

TODOS OS VALORES ACIMA SÃO NEGOCIÁVEIS

GOL G4 2P 2006 COM AR R$ 21.900,00 CElTA.2P 2001 CI AR RODAS ESP. R$ 20.500 CELTA 4P 1.0 FLEX CI AR R$ 27.900,00

GOL G4 1.6 4P,2006 C.AR +OH 32.800 CORSA 4P WIND 2001 C.AR +TE/Al 20.800 CORSA SEDAM 2001 COM AR + OH 21.800

SCENIC RXE 16V 2001 COMPLETA 32.800 STRADASTENDIDA 1.5DH+VE,+TE 21.8011-

rr 600 2004 R$16.800

t

I ,
. CORSA SEDEAN 2001 CI AR R$ 22.900,00 COURIER 1.6 RS 2000. C. OH 19.500 ESCORT 1.61991 R$ 6.500 ESCORT SW 1997 COMPLETA +GNV 17.900 ESTILO 1.8 2006 COMPL+CR R$ 43.500

k
r:;;

i'�

i;
fi"
f.-
i· GOlF 1.6 2000 COMPLETO + RD 18 31.50Ó PEG. 2061.6 COMPl+GNV R$ 22.800,00 PlK- UP CORSA 1.61996 COM GNV·15.300 POLO 1,6 2003 COMLETO 32.800 .

i
I
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.",EAlAlENfJOI?FEI?
�
EMMENDORfER COMÉRCIO DE VEíCULOS lrlA

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 55] - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Fone: (47) 3274.4444 I Fax: (47) 3274.4441

emmendorfer@emmendorfer.com.br

Sua melhor escolha está aqui!
(47) 3373114047

Ibal.ltomoveis@hotmail.com
SIR 280, Km 60, nO 329 • Imigrantes· Guaramirim· se

<'
LB AUTOMÓVEIS

ourier
Escort 1.6
Escort SW
Escort 1.6 XR3
Escort 1.8 SW
Fiesta 1.3
FlOOO Cabine Dupla Tropical
Focus GL 1.6
Ka 1.0

.

Ka1.0 -

Mondeo CLX
Verona GLX 1.8

18

1993
2000
1987
1998
1995
1998
2004
1998
1998
1997

,1991
1

1. ,

8.900,00
18.900,00
5.900,00
14.900,00
8.900,00
14.900,00
34.900,00
13.900,00
13.900,00
14.900,00

7.900,°8

ranc(l
.

'Azul
Preta
Branca
Branca
Cinza
Bordo
Prata
Cinza
Azul
Azul
Bege

3370-7942
E

-

OFERTA DE PNEUS NA PAMUR
-

NO MÊS DE DEZEMBRO
Em 1 +5 vezes

Horário de atendimento:
De segunda a sexta-fera
Das 7h30 às 20�OO, sem fechar para o almoço
Sábado das 7h30 às 14hOO

GANHADOR: 6° VALE COMPRAS DE R$100,OO �NOME: JORDANA MARIA DE ARAÚJO OFERECIMENTO: ......M.........����®

BARUM
PNEUSPNEUBACIC
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A partir de

R$ 72.990,00*
jaraguá do Sul - (47) 3370-1900

BluinenatJ - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-8661

Rio do Sul- (47) 3522-0686

Strasbourg
www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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Golf 1.6 2000 azul
. COMPLETA +ABD

.:P'l'l,l,_

Mille 4p/2005 kit prata R$ 19.900,00
Uno ELX 4p 1994 R$ 10.900,00
Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 29.500,00
Palio ELX 1.3 4p 2005 Idt/aq/te prata R$ 26.800,00
Palio ED 4p 1998 R$15.500,00
Escort l1991 R$ 7.000,00
Escort l 1.6 GNV 1994 R$ 11.500,00
Escort Gl Zetec 1997 ac/dhlkit R$ 14.900,00
Clio Sedan RN ar/vte/abd 2001 R$ 21.900,00
Kombi GNV bcos+motor novo 2000 R$ 21.000,00
Blazer Dl2.2 1997 compl+CD R$ 23.900,00
Pampa 1.81996 elope R$11.500,00
Tempra 2.0 BV"prata 1995 R$ 12.500,00
Fiesta Gl1.0 4p 1996 R$12.500,00
Vectra GL 2000 completo R$ 29.500,00
Titan 1998 R$ 2.800,00
Uno EP 2p 1996 R$ 9.900,00
Vectra GLS 1997 R$ 20.500,00
Ford Ka 2001 cf kit + cd painel. R$ 16.800,00
Kangoo Express 1.6 2003. R$ 24.000,00
Palio Weekend Style 2000. R$ 21.000,00
Palio EX 1998 c/ GNV. R$ 13.900,00
Corsa Wind 1996 cf GNV. R$ 13.500,00
Golf 1.6 2000 completo, R$ 28.500,00
Corsa Wind 4p 2001. R$ 18.500,00
Santana 4p aut. comlll+GNV. 'R$ 15.500,00
Fusca 1986. R$ 4.500,00
Palio Fire 4p GNV. R$ .19.900,00
Santana 4p 1988 GlS completo, R$ 7.900,00
Vectra Elegance 2006 abd/abs/cd. R$ 54.800',00
F1000 XLT 4X2 compl+magazine rnwrn R$ 42.000,00
Peugeot 106 cf ope. 1999 R$ 10.900,00
Fiorino Furgão 1.5 1998 R$ 15.000,00
Gol1.61988 R$ 6.800,00
Escort GLI 1995 R$ 10.500,00
Titan 150 2004 azul R$ 4.000,00

6 O CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 6 de dezembro de 2007

""

HIPER FEIRAO
Motos: XLR-125 KS Branca 1997

'Srad 750 Branca/Azul 1996 CG-150 TItan KS Prata 2006

Suzuki GSX-F 750 Vermelha 1995 CG-150 TItan KS Preta 2005

CBX-750 Indy Cinza 1990 CG-150 Titan KS Vermelha 2004

Kawasaki Ninja ZX-6 Verde 1995 'CG-125 TItan KS Azul 2004

Shadow 600 Preta 2000 CG-125 Titan KS Azul 2004

XT-600 Preta 1994 CG-125 TItan KS Azul 2002

c-:.. CB-500 Azul 1998 CG-125 TItan KS Azul 2001

CBR-450 SR Preta 1993 CG-125 TItan ES Azul 2000

CBR-450 SR Cinza '1989 Titan 125 Vermelha 1998

CB-450 DX Cinza 1988 Titan 125 Vermelha 1998

NX-4 Falcon Amarela 2001 Biz 125 ES Vermelha 20,07
NX-350 Sahara Roxa 1997 C-100 Biz KS Azul 2004

'Virago 250 Preta 1998 C-100 Biz ES -Vermelha 2003

Fazer-250 Vermelha 2006 C-100 Biz ES Vermelha 2003

'XR-250 Tornado Azul 2004 I C-100 Biz KS Verde 2002

CBX-250 Twister Preta 2005 C-100 Biz KS Preta 1998

CBX-250 Twister Vermelha 2004 Dream Vermelha 1998

XLX-250 R Vermelha 1991 Today 125 Azul 1991

XT-225 Preta 2005 CG-125 'Branca 1988

CBX-200 Strada Roxa 2000

CBX-200 Strada Azul 1998 Veículos:

XTZ-125 E Preta 2005 'Corsa Sedan Azul 2003

Azul 2003 'Fiesta 1.0 Prata 2000

2002 "Loqus GLi 1.8 Azul 1995

Rua Walter Marquardt, 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3370-7500

Astra CD 2.0 preto 2003
COMPL+AÚT. +GNV

41;{,':,I,,,,,I,.
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MUITAS OpÇÕ� EM UM SÓ lUGAR
VEíCULOS SEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCil

AS MENORg TAX.AS DO MERCADO
ÓTIMA VALORIZAÇÃO ,DO SEU USADO
PRAZO DE ATE 60 MES� PARA PAGAR

,SEU CARRO ESTÁ NA,

11 CUlM· de� e gauuúia
Você que exige veículos de qualidade, procedência garantida

revisão preventiva e uma negociação transparente, venha nos visitar

www.ditrentoa.utomoveis.com

FORD
FIESTA SEDAN BASICO 4 2008 Fl PRETA
FIESTA AC 4 2006 G PRATA
KA Gl DT, IT 2' 2006 G PRETA
ECOSPORT XlS 1.6 LCOMPlETO 4 2006 Fl PRETA
FIESTA SEDAN OH, VE, TE, DT 4'2005 G VERMELHA
FOCUS GUIA COMPLETO 4 2005 G PRATA
ECOSPORT XlS 1.6 l COMPLETA 4 2005 G PRETA
KA Gl IT, DT, AO 2 2005 G BRANCA
KA Gl OH, IT, DT, AO 2 2005 G CINZA
COURRIER BASIÇA 4 2005 G BRANCA
FIESTA AO, DT, IT, TE 4 2005 G PRETA
FOCUS HATCH 1.6 l COMPLETO 4 2004 G BRANCA
FIESTA COMPLETO 4 2004 G BRANCA
FI£STA IT, DT 4 2003 G BRANCA
FIESTA LT, DT, AO 4 2003 G PRETA
FIESTA TE, Al 4 2000 G AZUL
KA 1.0 VE, TE, IT, DT, AO 2 1999 G BRANCA
ESCORT HATCH 1.8 COMPLETO. 4 1999 G CINZA
FIESTA IT, DT, AO 2 1999 G PRATA
FIESTA BASICO 4 1998 G AZUL
ESCORT SW 1.8 COMPLETO 41998 G AZUL
ESCORT SW 1.13 COMPLETO 41998 G VERMELHA
ESCORT SW 1.8 OH, IT, DT, AO 4 1998 G CINZA
ESCORT SW GLX 1.8 COMPLETO + Rll 4 1998 G AZUL
FIESTA CLX BASICO 2 1996 G PRATA

CHEVROLET
VECTRA SEDAN ELEGANCE COMPLETO 4 2007 Fl PRATA

CORSA CLASS SPIRIT 1.6 AC, OH 4 2006 G BRANCA
CORSA SEDAN TE, DT, AO 4 2006 G PRETA
CORSA HATCH MAXX AC, TE, IT, DT, AO 4 2005 G PRETA
CELTA SPIRIT IT, DT, AQ 2 2005 G VERMELHA
CELTA BASICO 2 2004 G BRANCA

' ,

ASTRA HATCH CD 2.0 COMPLETO + Rll4 2004 G ,

BEGE
CORSA SEDAN AC, VE, TE, DT 4 2002 G CINZA
CORSA LT, DT, AO 4 2001 G PRETA
CORSA SUPER 1.0 AC, OH, TE, IT; DT, AO 4 1998 G
BRANCA -

vw
, FOX AC, OH, IT, DT 4 2008 FL PRATA
GOL G4 1.0 AC, IT, DT 4 2007 Fl BRANCA
GOL G4 1.0 IT, DT, AO 4 2007 Fl CINZA
FOX 1.0 OH, TE, DT 4 2005 Fl PRATA
GOLF GNV COMPLETO 4 2002 G PRETA
GOL SPECIAL DT 4 2002 G BRANCA
GOL SPECIAL Al 4 2002 G PRATA
GOL 16V IT, DT, AO 4 1998 G CINZA
GOL Cl 1.6 BASICO 2 1994 G PRATA
GOL 1000 BÁSICO 2 1994 G BRANCA
GOL Cl 1.6 IT, DT, AO 2 '1994 G PRATA
GOL1.6 BASICO 2 1992 G BRANCA

FIAT
PALIO FIRE VE, TE, Al 4 2006 Fl PRETA
SIENA FIRE IT, AO 4 2005 G PRATA,

STILO COMPLETO 4 2003 G VERMELHA
PALIO FIRE AC, VE, TE, IT, DT 4 2003 G BRANCA
UNO IT, Dl' AO 4 1997 G VERMELHA '

UNO CS IE IT, DT, AO 2'1995 G VERDE _

RENAULT
CLIO SEDAN 1.0 16V'COMPLETO 4 2007 Fl PRATA
CLIO SEDAN 1.0 16V COMPLETO 4 2006 G VERDE
SCENIC EXPRESSION 1.6 16V COMPLETA 4 2005 Fl BEGE
SCENIC PRiVilEGE 2.0 16VCOMPLETO 4 2005 G CINZA
CLIO EXPRESSION 1.0 16V SEDAN COMPLETO 4 2005 G
BEGE I

CLlO PRIVilEGE 1.6 16V SEDAN COMPLETO 4
2005 G VERDE
SCENIC EXPRESSION 1.6 16V COMPLETO 4 2004 G PRETA
SCENIC EXPRESSION 1.6 16V COMPLETA 4 2004 G CINZA
CLIO EXPRESSION 1.6 16V SEDAN COMPLETA 4 2004 G
PRATA
CLIO EXPRESSION 1.0 16V SEDAN COMPLETO 4 2004 G
VERDE
CUO EXPRESSION 1.0 16V HATCH COMPLETO 4 2003 G
PRHA
SCENIC RXE 2.0 COMPLETO 4 2002 G CINZA
SCENIC RT 1.6 16V COMPLETO 4 2002 G CINZA

HONDA
CIVIC LX COMPLETO 4 2001 G PRATA

PEOGEOT
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QUINTA-FEIRA, 6 de dezembro de 2007

AMIZADE - \lende-se" 87m2• R$
110.000,00. Tr: 8405-6511.

'

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

B. RIO CERRO - Vende-se ou troca
se, imóvel res. + com. c/400m2 e

terreno cf 560m2. Tr: 8407-7567 .'

COMPRA-SE· Até R$ 30.000,00. Tr:
9956-9656 ou 3273-1 090.

CORUPA - Vende-se, cf 2 st. com. na
frente. 4 qtos. 4 bwc 2 pisos. Tr: (47)
3375-2798 ou 9905-9850.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, cf
120m2. alv. R$ 80.000,00. Tr: 3371-
7888 ou 8807-0502.

JGUÁ-gg - Vende-se, alv. 140m2.
Murada. R$ 65.000,00. Tr: 3370-8770.

MAFRA - Vende-se ou troca-se por
Jguá. Tr: 3376-1675.

PiÇARRAS - Vende-se, 150m2• a

100m da praia. R$ 120,00.0,00. Tr:
3376-0569 ou 9155-0553.

PROCURA-SE - Pf alugar. Barra
Velha, Barra do Sul ou Enseada. Tr:.
3370-5704.

PROCURA-SE-Pf alugar, 2 qtos.
Figueira, Vieira o,u Centenário até R$
300,00. Tr: 9133-79,87.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, nova.
Alv. cf 60m2. 3 qtos. Tr: 3371-0853
ou 9977-7291.

RAU - Aluga-se, novos cf 2 qtos. R$

Cedro Móveis

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

VENDE-SE - Novo em frente DG da
WEG .. cf l15,285m2. suíte + 1 qto.
R$1 05.000,00. Tr: 8409-9318.

VENDE-SE - 1 qto. + suite. Sacada.
Móveis sob medida. R$ 103.000,00.
Tr: 8402-8022.

ERVINa - Vende-se, no lot. Jardim
Curitiba à 120m da praia. cf escritura.
Tr: 3376-1400.

ALUGA-SE
QUITINETES
EQUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEO II
Reserve também na praia.
3370-3561 c/ proprietário

RES. GRIIIZMACHER - Vende-se, cf'
689,64m2.Tr: 8838-2666ou8805-1 031.

TIFA SCHUBER - Vende-se, cf
2.000m2. Tr: 9165-3174.

VENDE-SE - De esquina na Bertha

Weege cf 620m2, R$ 90,000,00. Tr:
3376-0632.

VENDE-SE - 8 morgos de terra cf 2
casa. Tr: 3374-5444.

KITINET - Aluga-se, João Pessoa. Tr:
9116-6111.

PROCURA-SE - Casa ou apto cf 2
qtos p/ alugar. Tr: 9956-9656 ou

3273-1090.

RAPAZ - Procura-se, p/ dividir

aluguel. Tr: 9953:2345.

(47) 3372-1395
9993-5437

PIÇARRAS - VENDE-SE

Casa de alvenaria R$ 60.000,00
Terrenos a partir de R$ 10.000,00

Aluga-se p/ temporada apto em sobrado novo, p/ 8 pessoas c/ diana de R$ 250,00.
-

JARAGUÁ - VENDE-SE

Sala comercial nova c/garagem, c/68,00m2, prox. UNERJ R$ 35.000,00

(47) 3376-3684 /·9975-0200

OCORREIO DO rove

"

Maiores Informações:
3055-20·21

Rua Presidente Epitâcio Pessoa. 85
Centro - Jaraguá do S.ul - SC
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Centro Politécnico
, Geraldo Werninghaus
Cursos Técnicos

O CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 6 de dezembro de 2007

"Seja um profissional competente, faça um Curso Técnico no CEPEG"

'(. .

CURSOS:

Sistemas de Informação 1 ano e meio
Acionamentos Eletrônicos 2 anos

. Segurança do trabalho 2 anos
__

.

, Edificações 2 anos

-

Email:cepeg@cepeg.org.br Fone/Fax: 3273-526'7
,

.'

'.

Veja programação de cursos especiais no site www.cepeg.org.br
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QUINTA-FEIRA 6 de dezembro de 2007

Palestra: Etiqueta

Data: 10 de dezembro de 2007

HoráriQ! 19h30 às 22h • 2Q feira

Local: SENAC
Investimento: R$ 20,00 antecipado

.ou R$ 22,00 no dia
Inscrições pelo fone

(47) 3275-8400

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos HUMANAr.

I

Rua Jorge Czerniewicz. 1245 (Rua do Hospitall
Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (471 3371-4311

Fax (471 3275-1091

reérut;amento@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)
-AUXlLlARDEPRODUÇÃO-ResidiremMassaranduba (8761) - GERENTE COMERCIAL (8738) - Superior CompletaI Pré
- ASSISTENTE TÉCNICO VENDAS (8215) - Superior Moldados'
Completo em Eng. Qulmica, Quírnica ou Farmácia - - GARÇON (8756)
Experiência na área comercial de cosméticos. ·IMPRESSOR FlEXOGRÁFICO (8754)
- ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8763) - Técnico em - MENSAGEIRO (HOTEL) (8756)
quimica ou alimentos.

.

- MECÂNICO DE VEíCULOS (8578) - Com experiência em

- ANALISTA DE EXPORTAÇÃO (8742) - Dominio geome,tria,suspensãoetialanceamento.
Inglês!Espanhol e Alemão.Conhecimento técnico em

- MEC�NICO MONTADOR (8728/8733)
Ingredientes para a industria de Alimentos e suas

- MECA,NICO DIESEL (8707)
_

aplicações.Perfil comercial.Disponibilidade para ser
- .MECANICO DE MANUTENÇAO (8749) - Empresa de

transferido paraExterior.
.

���:::�OR DECNC (8721/8768)
- ASSISTENTE.DE VENDAS (8759) - Vendas Internas e

_ OPERADOR DEMÁQUINA (8771) - DRY OFF-SET.
Externas, Supenorcompleto ou cursando. _ OPERADOR DE EMPilHADEIRA (8777/8778)
- ATENDENTE DE AÇOUGUE EVERDURAS (8739) - PROGRAMADOR DE COMPUTADOR DELPHI (8673)
_ ATENDENTE DE INFORMÁTICA (873.1) _ Disponibilidade

- SUPERVISOR(a) DE COSTURA (8757)
. .. . - SOLDADOR (8674/8774)de Horário, EnSinO MédiO Completo.

_ TALHADOR/CORTADOR DE TECIDOS (8699)
AUXILIAR DE ELETRICISTA (8783) - Elétrica, _ TORNEIRO MECÂNICO (8622/8768/8779)

Manutenção,. Montagem e Desmontagem de Motores e _ VENDEDOR DE CONSÓRCIOS (8533) - Veiculos.
Bombas==. . VENDEDOR INTERNO (8732) - Produtos de Informática.
- ANALISTA DE SUPORTE (8781) - Implantar sistemas de - VENDEDOREXTERNO (8744) - Produtos Gráficos
gestão empresarial, dar suporte e treinamento, análise de - VENDEDORINTERNO (8745) - Auto Peças
processos empresanais, definição de particularidades no - VENDEDOREXTERNO (8775) - Alimentos
sistema, estudos de casos.

.

- VENDEDOR EXTERNO (8755/8765) - Móveis
_ CORRETOR DE IMÓVEIS (8729)

- y�NDEDOR EXTE�N� (�7!O) - V�nda de materia�s
eletricos em geral, palnéls eletrlcos, serviços de engenhana
e manutenção elétrica e eletrônica e obras na área elétrica.
Região de Abrangência: Jaraguá do Sul, Corupá,

. Guaramirim, Schroeder, Pomerode,

- CONTADOR (8753) - SuperiorCompleto/Com Experiência.
- ELETRICISTA (8569/8728)
- ELETRICISTAAUTOMOTIVO (8636)

O CORREIO DO POV(

· Gestão Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)
· Comércio ExterIor
· Gestão da Produção Industrial
· Marketing
· Secretariado
· Logística
· Gestão Financeira
· Gestão Pública
· Pedagogia - Licenciatura

Aulas ao Vivo - Transmitidas diretamente de Curitiba

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

(47) 32761268

FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAl
Credenciado pelo MEC • Port, 4271 de 12112105

ADMITE-SE

• Secretária
• Designer
• .ArquitetolaJ
•

. lVIontador de lVIáveis
• Vendedor Externo

Informações: 3275-0875 I 3376-1063
enviar curriculum para
pmjaragua@terra.com.br

. DISTRIBUIDORA DE ENERGÉTICO
Contrata representantes comercíals

para as regiões:
*Jaraguá do Sul; *Barra vellha e regição; *São

Bento do Sul,'Mafra, Rio Negrinho, Campo Alegre;
*Blumenau, Indaial e- região, *Joinville.

Necessário possuir veículo. lnteressados enviar
curriculum para: nitrix iIIe@hotmail.com

=-
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Computador Intel
Pentium Dual Core

E2140 1.6 Ghz 775P

Monitor lCD 17" I.G, Placa Mãe

Gigabyte GA-VM800�IV/R,
Memória 5.12Mb DDR2 533Mhz,
Placa de Video Integrada, Drive

Disquete 1.44, Hard Disk 800b,
Gabinete 4 Baias ATX, Gravador

de OVO, Teclado, Mouse óptico,
Caixas de Scm Acústicas, Fax
ModemS6Kb.

Computador Intel
Core 2 Duo 1:4400

2.0 Ghz 775P

Monitor I.CD 17" Sc:Insung, Placa

Mae Gigabyte GA-9456ZMS2,
.

Memória 1024Mb DDR2 533Mhz,
Placa de Video Integrada, Drive

Disquete 1.44, Hard Disk 160Gb,
Gabinete 4 Baias ATX. Gravador

de OVO, Teclado, Mouse Ópiico,
caixas de Scm Acústicas, Fax

561<b.
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Aparelho de SoldalMig I Aspirador de PÓ
Betoneira 145 e 400 Us

Compactador de Solo [sapo]

Compressor de Ar

Martelo Rompedor 11 Kg
Martelo Demolidor_ 30 Kg
Motor/Mangote Vibrador
Plaina para Madeira

Policorte I Parafusadeira
Placa Vibratória I Roçadeira à Gasolina

Serra Circular I Serra Mármore

Serra para Asfalto I Serra para Madeira

Lava-jato
Lixadeira pi piso de concreto

LIGUE E FAÇA SUA CONSULTA!

f4n3213-680& 9116-2408

ANDADOR • Vende-se, bom est R$
50,00. Tr: 3273-6683.

APARELHO • Vende-se, Sony.
3.500Wat�. seminovo. R$ 400,00.
Tr: 8817-0595.

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

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

CÃO - Vende-se, filhotes de boxer. R$
BERÇO - Vende-se, em marfim cl 200,00. Tr: 9654�5163.
colchão. Tr: 3275-0495.

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

BICICLETA· Vende-se, 21". Fem. R$
120,00. Tr: 3372-0071.

BICICLETA - Vende-se, aro 16 fem.
Tr: 3274-8146.

BICICLETA - Vende-se, Speed: 16".
R$ 900,00. Tr: 3372-2818.

BICICLETAS - Vende-se, Monarki.
26" e 1 infantil vermelha 16". R$
80,00. Tr: 3274-8364.

JlII.GII
Rmp!irreAIIseCm:llitn. ,

{1�de�o Í«I�com�as
�dellix6i1:CcmeIiJ lr�efs'ffis

�deP«has (arr_�1es

�r<gem (oowr!líOf!S lie II

Paljrf:ll!dt,iJd�bs l_�ccrn�l(6

H: W¥1UKIDMeriilill- R1C JCIXll 3275·1101/9104-2393

CÃO - Vende-se, filhotes de labrador
cl 40 dias. Tr: .9605-8150 ou 9909-
7462.

CÃO· Vende-se, filhotes de labrador.
cl 50 dias. Tr: 9605-8150.

CÃO - Vende-se, filhotes de pastor
alemãofemea. Tr: 9131-1649.

.

CÃO - Vende-se, lhasa apso e Shih
tzu. Tr: 8405-0540.

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

CASA - Vende-se, de boneca. Nova,
CADEIRA - Vende-se, abdominal. R$ grande. Tr: 8817-0595.
50,00. Tr: 3376-5132.

CASINHA • Vende-se, de boneca.
Mad. maciça. Tr: 3274-8146 .

CASINHA· Vende-se, de boneca. R$
350,00. Tr: 3372-0071.

_

CASINHA - vende-se; pf cachorro.
Tr: 3370-0974.

CAVALO • Vende-se, pequeno porte pi
cavalgadacf7 anos. R$ 500,00. Tr. 8415-
6003.

COMPUTADOR • Vende-se, Athlon
XP2600. compl. R$ 850,00. Tr:
9909-7462.

COMPUTADOR - Vende-se, cl
gravador de CD.monitor IBM 15". 2
ex. de som, impressora, scanner. R$
700,00. Tr: 3371-7230.

MONITOR· Vende-se, 2. 14". R$
25,00. cada. Tr: 8402-6416.

PLACA - Vende-se, captura de vídeo.

"TV • Vende-se, 20" Sony. cl
controle. R$170,00. Tr: 8424-3174.

ADAPATADOR • Vende-se, USB.
Wirelles. R$ 80,00. Tr: 9917-3771.

AGROPECUÁRIA • Vende-se, cf
clientela formada. Três Rios do Norte.
Tr: 3371-4732.

.
CAIXA - Vende-se, pi proteção de
condicionador de AR. R$ 70,00. Tr:
3273-6683.

CALHETÓES • Vende-se, 11. 9x1. Tr:
8414-6107.

CÃO· Vende-se, 2 filhotes de budoge
inglês cf boxer. R$ 200,00. cd. Tr:
8817-0595.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENINA,Ç MARIAZINHA

CELULAR - Vende-se; Ericsson.
W300. câmera. MP3. cabo. CO. R$
250,00. Tr: 9653-6765.

CILINDRO - Vende-se, pi massa. R$
50,00. Tr: 3370-1856.

COMPRESOR - Vende-se, de AR. R$
450,00. Tr: 9115-2313.

CONSÓRCIO - Vende-se, imobiliário
contemplado. R$ 33.300,00. Tr:
3372-6061ou9103-7991.

DESUMIDIFICADOR - Vende-se, de
AR. Desidrate. R$ 600;00. Tr: 3376-
5132.

FOGÃO - Vende-se, brastemp. 4

,bocas. R$ 80,00. Tr: 3376-5132.

FORNINHO - Vende-se, elétrico
Tropical. R$180,00. Tr: 3370-1856.

7401.

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

FREEZER - Vende-se, Cônsul. 220L.
3 anos de uso. Tr: 3273-1601.

MERCADO • Vende-se, Ilha da
Figueira. Ótima clientela. Tr: 9109-
3167.

GATOS - Doa-se. Tr: 3275-1002 ou 9152-
3651. MERCEARIA - Vende-se, Jguá esq.

nos fundos do Juventus. Tr: 3276-
1286.GELADEIRA - Vende-se, 6p. seminova.

cf garantia. Tr: 8401-2795.
.

GELADEIRA - Vende-se, industrial6p.
R$ 6.000,00. Tr: 3273-7563 ou
9167-8776.

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

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

LEITÕES - Vende-se. Tr: 3276-0086
ou 8827-4204.

MESA - Vende-se, de pinbolim
grande. R$150,OO. Tr: 3371-8004.

MESA � Vende-se, inox. Industrial cf
centro 1,80x80. Tr: 3273-7563 ou

9167-8776.
.

LOJA - Vende-se, de produtos
naturais no Centro. cl clientela. Tr:
9137-2465.

MOTOR - Vende-se, de popa 10Hp.
R$1.200,00. Tr: 3372-2818,

MÓVEIS - Vende-se, roupeiro, cama

casal cf colchão, sapateira. Tr: 8834-
1000,

.

LOJA - Vende-se, no portal montada
cf 60m2• estoq. pap. Brinq. Acess.

.

Bolsas. Etc. R$ 35.000,00. Tr: 9605-ESTEIRA • Vende-se, grande, R$
450,00. Tr: 3371-8004.

ESTUFAS • Vende-se, 2 cf 20
esteiras. R$ 2.000,00. Tr: 3273-
7563 ou 9167-8776.

FARMÁCIA - Vende-se, há 7 anos no

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

FLORICULT�RA - Vende-se, ótimo
ponte clientela formada. Tr: 8424-
6788.

OFICINA - Vende-se, de tornearia

FAÇA PARTE'
_
DESTA '

'. '-FAMíLIA!

-

RODíZIO DE PIZZAS, MASSAS�
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

DiSk Pizza
3275-2876

Todos os dias a partir das, 18h30

-

Rua Barão do Rio Branco, 1000 - Jaraguá do Sul- se
(na rua do Supermercàdo Angeloni,ao lado da Help Informática)

QUINTA-FEIRA, 6 de dezembro de 2007

campI. R$ 27.000,00. Tr: 9974-
7824.

.

TECLADO - Vende-se, Cássio, 5/8.
teclas grandes, R$ 250,00. Tr: 3370-
6495,

TAPETE - Vende-se, de sala. Tr:
3370-0974, MULTI(J()M

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Vendas e Assistência Técnica

OFICINA -
. Vende-se, mecamca

campI. c/ clientela formadá ou só
ponte. Tr: .3371-4284.

PLAY STATION - Vende-se, II. 2
controles e cd s. R$ 200,00. Tr:
3372-0409,

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

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico
Interfone
Câmeras - cftv

P.OUSADA - Vende-se, ou aluga-se
cf lanchonete em Barra Velha. Tr:

.

3370-3561ou9154-7114.

.473273.7226 r 9171-1023
Rua José Narlech, 1456 - São Luis
multicom. jgs@brturbo.com,br

,

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIASPRANCHA � Vende-se, de Surf. Tr:
'9132-7991.

SALÃO DE BAILE - Vende-se, ou

troca-se porcarro. Tr: 9186-7444.

TAPETE - Vende-se, 2,00 x 1,50. R$
50,00. Tr: 3372-0071.

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

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

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

'''''

Não passe aberto, passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opções abaixo com desconto em folha, para sua tranqüilidade,
agora tambpm na Golden!

Empréstimo para:
- Servidor Público
- Servidor Estadual
- Servidor Municipal Jaraguá do Sul
- Servidor Federal .

- Funcionários de Correios e CELESC
- Empréstimos Aposentados e Pensionistas INSS
- Empréstimo. para pessoa física com cheques

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850 - SL 01 Nova Brasília 3370 '6261E-mail: financiamentoseçibest.corn.hr -
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CLíNICA .VETERINÁRIA
Meu cãozinho ou gatinho é órfão, e agora??

Muitas vezes não estamos

preparados para lidar com
algumas situações, como
ter um ani�alzinho órfão.

Com a perda da mãe, além
do filhote não receber o
leite, fundamentalpara
sua sobrevivência, ele
também se priva de outros
fatores primordiais para
seu desenvolvimento,

.

como calor, cuidado,
estímulo para micção e

defecação, educação,
socializacão, dentro
outros.

Então teremos que criar

um ambiente que 'supra
suas necessidades básicas,
cuidar de sua alimentação,
educação e socialização,
isso com tudo regado
muito amor, carinho e paciência.
Se faz necessário o controle temperatura, uma vez

que a mãe não estará presente para oferecê-lo,
pode-se utilizar uma lâmpada para este fim.
A higiene é fundamental. Quando o filhote nasce,

sua mãe lambe a região da genitália, afim de
estimular a defecação e micção. Agora tem-se que
fazê-lo com o auxilio de um paninho ou gase
úmida (com água morna), vira-se o filhote de
barriga para cima e passa o paninho em

movimentos firmes e leves, como se fosse a

lambida da mãe. Deve-se estimular até a }a

,

semana de vida.
A alimentação é fator primordial, uma vez que o

filhote não receberá o leite materno. Existem

algumas alternativas. Dentre elas seria encontrar'
uma mão adotiva, se esta não for uma

possíbilidade viável, existem alguns leites (em pó)
próprios para esta finalidade e específicos para
cada espécie, o mesmo deve ser administrado com

o auxílio de uma mamadeira pequena (há
algumas marcas que já disponibilizam a

mamadeira juntamente com o leite).
Existe ainda uma terceira alternativa que é uma"

fórmula caseira prescritas
pelo médico veterinário.
Para evitar problemas com
a socialização, evitar que
se tornem medrosos ou
agressivos, deve-se manter
contato direito com os

filhotes, estimulá-los
sempre e dar sempre
muito amor, carinho e

atenção.
-

. Se você possui um
animalzinho órfão e quer
ser bem orientado,
procure o médico
veterinário, pois somente
ele poderá sanar todas as

suas dúvidas e direcionar
o caminho correto para

que seu filhote órfão se

torne um adulto saudável
e feliz!

ClíNICA VETERINÁRIA

Rua Bernardo Dornbusch, 2181 • Vila Lalau

§
§
�

PROMOÇÃO GOLDEN BOX �

i
-c

�
�
'"
o

<}

. 327-5·3560 �
R. Balão do Rio Brolloo. 617

Rua Waldemar Grubba, 1389 • Vila Baependi

\

Contrata-se:
- Veterinário;
- Esteticista animal

- Vendedor com experiência na área de PET SHOP.

Trabãlhe Conosco! Se o que você procura uma empresa
de credibilidade, responsabilidade e crescimento,

envia seu currículo!

Os interessados deverão enviar currículo parà
duhan@netuno.com.br

��'�
DUHA_N ( ftA_M�IS®
HOSPITAL' CLÍNICA \!£TERINÁRlA - PET SHor - CANIL

O maior centro de serviços para' cães e gatos do Estado

Hospital Veterinário Jaraguá 3274-8944 :.-

, Pet Shop Duhan Tamy's 3275-1788 '1'

I c.sti·U baby dgJly .

I
I

ADESTRAMEtJr° DE c.ÃES
lSMHoEToSA

cREcHE PIc.ÃES
HoSPEDAGEM

I/EIIDA DE fiLHoTES
PET SHoP

Hospl'dagl'm a partir de �$ 7,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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iaw FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

EKlLÍBRIO
Farmácia de Manipulaçã

M('dlcam!!ntos em geral
M.nipuVçj� de Hrmntõs l11éúic,n

fitDterápico$ �

Gasmt\icns mJÓpllt.dilS

Rua João Pícullí, 110 - Centro

Tel. 3371-8298

"i8 SAÚDE BUCAL

Odontololia 14 h

Angelo Schloc:hef, 173. Centro, Jaroguá do SUI

10""'mooo "'roRIo) tone: 3371-0938

Tfl. 331t 5233
Rua Mal, Rortano Prixoto.19 • Ctnlro

.I? PILATES

q I" ESTÉTICA

3371-9787

:1�1k FARMÂCIAS-MANIPULAÇÃO

A fórmula
da sua

saúdlt.
Rua Rpinoldo Nau, 289 - SI. 1 - Centro

TeL 3275 3387

wi' SAÚDE BUCAL ' : "� ODONTOLOGIA .

0--31M ::"" DI: Kleber LlsboaAraúio
r eo· C!rurgi� Dentista

CI!(I.ic:'l O<:lontol6Qlc3;>",. - CRD _ se 5270
%"0**�h�<%�/::""!.w>"

CENTRO DE IMPLANTES DENTARIOS E
CIRURGIAS AVANÇADAS

Dr. %iago 'Jr1.01lSeffr.Bore{a,
C1l.�1/(ÇC"!J..I21

tM.est:re em Impíanrodontía
!£speâalúta em ImpÜmtoáontia
IEspeda[isla em iJ/erilJáontia
Cúmeo (jero(
!P.róUSI!S EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COM ESPECIALISTAS

DE TODAS AS ÁREAS EM UM SÓ LUGAR

Rua Guilherme Weege n.o 50 - 3' andar
Centro Médico Odontológico (47) 3055·2036

)tª PSICÓLOGA :

I 'Centro de E��ticã '-----l

A 3316-41451
Dra ���:r�!�:� IICrflfHo 5129945

No ápice da sua belm!

Ii
Estética facial, Corporal, Reiki

_

l ��vo e���r�ço: �ua}��o �í���i! 4�ªJ

to
PILATES

e Pllates e Nutríção ($ Personal Trainer

.� Fisio Estética .� Condicionamento Cardio Vascular

O STUDIO TOP'PlLATES pensando num atendimento globalizado que atenda os objetivos de nossos clientes, abre novas

parcerias e conta agora com outros serviços que se encaixam as sua necessidades para ajudar você quando o verão chegar.

MASSOTERAPIA DRENAGEM LINFÁTICA ISOSTRETCHING

A massagem produz efeitos reflexos que levam �

sensações de prazer ou relaxamento. Asedação é um dos

efeitos fisiológicos da massagem muito importante. Esta

é obtida quando a massagem é feita de modo repetitivo,
sem variações agudas na pressão nem mudanças de

irritantes no método de aplicação. Esses efeitos

agradáveis <' resultam em relaxamento do músculo,
dimínuimdo a contratura, aderência e fibrose muscular,
retirada células mortas da epiderme, aumento do debito
urinário e a excreção de algumas substâncias

metabólicas, relaxa ou estimula a musculatura:

dependendo da maneira que é realizada a massagem.

Como efeitos psicológicos, melhora a ansiedade e a

tensão nervosa.

No caso daDrenagem LinfáticaManual, é usada
na estimulação da circulação linfática que ajuda o corpo

a eliminar toxinas e na nutricão dos tecidos.' A
. .

estagnação dos gânglios linfáticos pode causar dor.

Indicada no caso de edemas pós-operatórios e pós

traumáticos.iintragestacionais, tratamento ouprevenção
de diversos distúrbios, stress, esporte e estética, pré e pós

cirurgia plástica, tratamentos de revitalização facial. .

Como métodos específicos de massagem temos

a reflexología podal. É uma técnica específica de

massagem aplicada a determinadas áreas dos pés .que

permite a recuperação gradativa do bem-estar. C0m este

método pode-se aliviar os mais variados sintomas, desde
aqueles como dores musculares, enxaquecas, problemas
digestivos, sexuais, relativos à menopausa, até aqueles de
ordem emocional como as depressões, ansiedades, etc.
Esta terapia possui também um caráter preventivo, já

que se pode detectar nos pés, por considerá-lo um lugar
de alarme, um desequilíbrio energético antes que surjam
os p�imeiros sintomas de uma determinada

-enfermidade:

O Método- Isostretching baseia-se em uma

cinesioterapia de equilíbrio, que mantém e controla o

corpo no espaço corrigindo as posturas corporais,
flexibilizando as parte rígidas e fortalecendo as

debilitadas. O método trabalha com a consciência do

conhecimento do' corpo através da correção de

exercícios; com a mobilidade através dos alongamentos
musculares e movimentos do quadril e diafragma,
através de contrações isométricas; rrabalhndo também o

controle respiratório e o domínio das sensações da

posição com intenso trabalho muscular.

O STUDIO TOP PlLATES, conta com
profissionais qualificados para prestar um ótimo
atendimento personalizado a: você que se preocupa

com sua saúde e bem-estar, na área de Educação Física,
,

Fisioterapia e Nutrição, garantindo ao cliente um foco
de atendimento global e devidamente estruturado para

alcançar os objetivos desejados.

Whatana S. Girotto
CREFITO 101441-LTT/f

José Henrique Motta
CREF S112-G/SC

AGENDE UMAAULA'EXPERIME�TAL E
, REVOLUCIONE SUAVIDA
TOP PlLATES
RuaWaldemiro Mazurechen, 33 - sala 10
Entrada do Hospital São José
4730552090
www.toppilates.corri.br
toppilateswtopilates.com.br

.. CASA NATURAL ..
" -;;

Chás· Ervas· Grãos· Cereais
Granolas· Sucrilhos - light·diet
Temperos· Cápsulas - Condimento

: f1JRPd47) 3275-2450
i MERCADO MUNICIPAL
i Ay, S,lilIio Vargas, 503 • Ctntro ·lara&U! do
: ,-man, ",,·nalur,(@bol,CDm,br

'I, BElEZA

BELEZ@,COM
isabel Cristina de Campos - crec ,,.,,,v'

R. Pastor Albert Schneider. 956
Barra do Rio Cerro, 89260-830
Jaraqué do Sul � se

ijl! TOP PIlATES

I
"Pilateos "Nutrição Sf> Persona! Trainer

II-> Pls!o Estética � Condtciona�lento Carole Vascular

.

Agende uma aula experimental! 1

47 3055 2090 !
www.tnppfL.l1e$.com.hrltoppllates@l.oppUate5.com.Or

* CURSO DECABELEIREIRO
* MANICURE/DEPILAÇÃO E

MAQUIAGEM
* MAS30TERAPIA

"

(47) 3275·41'25
Rua João Marcatto, 156 - Centro

Jaraguá doSul

)tI? SAÚDE BUCAL '

&línicaGml

ImplantodDntia
Cirurgia
ProteS!

.

Endodontia
Dentíslica

Ora Andrpza C,ristina Sgrott
. C�urgiã - Upntista CRO • SC 8677

Rua Joáo Marcatto, 62 Centro· Jaraguá do SuVSC

3371-5827 Emergência: 8424·7027

Ie,,} GINECOLOGIA '

,1'1'\ivdclil"
Clínico de Ginecologia e Obsteírrcíc j

I
Dr. Jean Bpuo Schrpinpr Lucht

CIIN5451·lH.O.3lll,12OO1
Sabrad5a4lli3·ltn.E.4915

Rua Pre,idt>.ft lu,c,ü.o. 45 -1' andar· C,otro
fon" (47) 3275-0395 - E-matt, jlllcht@!m"com,br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Casa do
·Comp.·utador ..

�

,. ,
.

há'7 anos,
referência'.a'bsolut

.

em 'qualidade
.

na' Informática....

'

Comum�tóPlimofoSo;uma·��·oom��e�
lançamentos do rneroadO. a,Casa do Computador�__,.mais_"...�.�
sempre trazeridooque�demelbotpeJos��_o�d'e�.�_�.

.,
'

. __ IBSDlUTO_tU.
.....EICluSlnllDf '

NO8I1Sl tilCIU DO COMPUTIDOR•

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

KA - Vende-se, 05. único dono. R$
20.000,00. Tr: 8406-3952.

PALIO - Vende-se, 98. campI. vermo R$
14.500,00. Tr: 3376-4538.

- KA - Vende-se, 98. prata.4 pneus
novos. R$ 12.000,00. Tr: 3372-3616
ou 8802-3453.

PALIO - Vende-se, ELX. 04/05. AR. OH. OEL REY - Vende-se, 90. R$ 4.500,00.
VE. TE. AL.RL. Tr: 3275-6977.' Tr: 9962-8650.

Rua: João Ptanlscheck 293 - Bairro - Nova Brasilia 47

PÁTIO
GOL CL 1.6 1992 BRANCO R$9.500

Corsa Sedan G11.6 14998 BRANCO R$17.500
ESCORT HOBBY 1994 DOURADO R$9.500

ESCORT GL 1989 VERDE R$6.500
ESCORT L 1 '89 AZUL R$7.000
PALIO EX 2002 AZUL R$20.500

PAMPA L 1.8 1996 VERDE R$11.500
KADETT 1997 DOURADO R$12.500
CORSA 1999 BORDO FINANCIADO

ESCORT 1988 VERMELHO FINANCIADO

FIAT
PALIO FIRE 2.004 BRANCO FINANCIADO
FIAT UNO 1991 VERMELHA FINANCIADO
UNO MIlLE ELX 1994 BORDO R$10.500
PALIO EL 1.5 1997 GRAFITE R$15.500·

FIORINO 1991 BRANCO R$6.00o
PREMIO S 1986 PRATA R$4.50o

DOBLOW 1.3 2004 BRANCA FINANCIADO
SIENA EX 16V FIRE 1.0 2001 BRANCO R$22.500

C 8500 2001 BRANCO R$55.00o
UNO ELETRONIC 1995 PRATA R$9.500

DUCA 2001 BRANCA FINANCIADO
TIPO 1994 PRATA FINANCIADO

IMPOR1ADOS
RENAULT 1.0 2002 BRANCO R$24.0oo

CLIO EXPERSSION 1.0 16v 5P 2003 AZUL FINANCIADO
HONDA CIVIC 1994 AZUL R$21.000

CLIO AUTENTIC 1.0 8V 2004 BRANCO R$21.o00
CLASSE A 2002 PRETA R$37.90o
CLIO 1998 PRATA FINANCIADO

BANDEIRANTE 608 1987 BRANCO R$36.0oo
SCENIC EGEUS 2000 VERDE R$26.90o

RENAUU MEGAME 2001 PRATA FINANCIADO
CLASSE A 2005 PRETO R$37.900

WOLKWAGEM
GOL16V 1.0 2000 BRANCO R$19.000

KOMBI 1991 BRANCO R$10.000
GOLF GL 1996 VERDE R$17.000

PARATl1.6 2002 BRANCA FINANCIADO
FUSCA 1969 BCP PEROL R$4.500

SANTANA GLS 1997 VERDE R$4.500
PAMPA L 1995 BORDO R$4.500

QUANTUM CL 1992 CINZA R$4.500
VOYAGE PLUS 1.8 1990 PRATA R$7.000

FUSCA 1985 CINZA R$4.800

GM
CORSA SEDAM GL 1990 BRANCO R$17.500
MONZA CLASSIC 2.0 1990 AZUL R$9.0oq,

MOW 1989 MARRON R$7.9oo
KADm GL 1993 PRATA FINANCIADO

CELTA 2002 PRETA R$21.oo0
CELTA SPIRIT 1.4 2005' VERMElHA R$24.ooo
C20 CUSTOJI 1991 VERMELHA 8$31.000

OPALA 1988 BORDO R$7.2oo
nGRA 1.6 1998 PRATA R$25.50

CHEVETTE JR 1993 PRATA R$6.900
S10 PEWXE 2.5 1999 PRATA R$46.ooo

VEeTRA 1999 AZUL R$25.000
ASTRA 2007 .PREn! R$46.oo0

FORD
KA 1.0 2004 VERMELHA R$19.000

_ESCORT EUROPEU 1994 PRETA R$10.000
ESCORT HOBBY 1994 CINZA FINANCIADO

F1000 1993 VERMELHA R$27.00o
BELlIIAIl 1981' PRATA R$3.500

.
FIESTA 2000 VERDE R$15.5oo

ECO SPORT 2004 VERMELHA R$38.500
DEL REY Gl 1990 DOURADA R$5.7000

COURIER MAl 7016 1998 AZUL R$14.000
FIESTA 1.0 2004 PRATA R$29.000

DAKOTA SPORT 2000 VERDE R$47.000
020 CUSTON 1992 CINZA R$28.0oD
RANGER4.0 1996 VERDE R$23.o0o
FOCUS GHIA 2001 CiNZA R$37.000

MOTOS
HONDA CG mAN 2002 AZUL R$4.200
HONDA CG mAN 2000 VERDE R$3.700
TWISTER 250 2006 PRATA R$10.000

BIZ ES 2004 VERDE R$4.300
BIZ KS 2001 PRÉTA R$3.700

t;BR45m 1987 VERMELHA R$4.000

VENHA VER o CARRO DE SUA PREFERÊNCIA EM

www.293veiculos.hpg.com.br
CARROS COM PROCEDENCIA GARANTIDA,

AQUIVOC�ENCONTRA!

COMPRAMOS
CONSÓRCIOS DE

caminhões/carro�1
motos e imóveis cl
+ 15 parcelas pagas
comproconsorcio@terra.com.br
consorciocompro@terra.com.br

UNO - Vende-se, 94. R$ 9.300,00. Tr: ESCORT - Vende-se, Sedan. 97. campI.
9962-3664. R$13:800,OO. Tr: 9952-9449.

UNO - Vende-se, 96.4p. R$ 11.800,00. ESCORT - Vende-se, XR3. conversivel.
Tr: 9962-3664. 88: outroca-se pormoto. Tr: 3370-0760.

1.1 .:;. UNO· Vende-se, 98. 4p. R$ 7 . .000,00. FIESTA - Vende-se, 03. 4p. AR.TE.AL.
+ 25x R$ 297,00. Tr: 3370-7405. branco. R$ 24.700,00. Tr: 8823"8479.

UNO • Vende-se, Mille. 93. R$ FOX· Vende-se, 04. compI. troco por
PALIO. Vende-se, 06. Flex. campI. - 7.000,00. Tr: 3370-8415 ou 9654- terreno casa ou apto próx, centro. Tr:
AR. R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990. 9585 após 17h. 9905-0397.
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CELTA - Vende-se, VHC. 4p. 03. R$
22.900,00. Tr: 8816-6666.

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

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

MAVERICK· Vende-se, 76. vermo R$ CORSA· Vende-se, Wind 99.4p. TE.AL FUSCA· Vende-se, 79. inteiro. R$

15.000,00. Tr: 9975-0117. prata. R$15.000,00. Tr: 3374-0416. 2.700,00. aceito moto 125. TF: 8424-
2073.

RANGER . Vende-se, XL 96. ·GNV. KADET . Vende-se, GL. 95. R$
compl. 4 pneus novos. R$19.000,00. 9.500,00. Tr:3370-1161. FUSCA - Vendes-se, 74. branco. Bom
Tr: 8822-2648. est. Tr: 3275-2416.

MONZA . Vende-se, 94. 4p. GNV. R$
13.500,00. Tr: 3275-3538. FUSCA· vende-se. 74. reformado. R$

2.200,00. Tr: 3373-6524.
S10 - Vende-se, 97. cinza. CampI. GNV.
CUR. R$ 24.000,00. Tr: 9128-81 00. FUSCA· Vende-se, 79. Fafa. compl. ou

troca-se pormoto. Tr: 8424-2073.
VECTRA - Vende-se, GLS 94. GNV. R$
15.800,00. Tr: 8816-6666.

.

GOL· Compra-se, 16V. 4P. 00 à 02. Tr:

ASTRA· Vende-se, 07.8V. 4p. compl. 3374-0649.

R$45.400,00.Tr: 3275-1754 ou9933- VECTRA· Vende-se, GLS. 97. compl.
4763. R$18.000,00. Tr: 3276-1914. GOL - Vende-se, 02. Power. Semi-

DAR
uta . fJ$ças__�._

Rua Walter Marquardt, 2665 - Barra do

Rio Molha

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

Cel: 9975-2142
e-mail: cunha@netuno.com.br

GOL - Vende-se, 98. 4p. vir. á comb. Tr: CLASSE A � Vende-se, 160. 02. preto.
3376-4648.

. revisado. Tr: 8424-2222 ou 3373-
3373.

CORSA - Vende-se, Wagon. 00. AR.DH.
VE.TE. R$19.000,00. Tr: 9121-6948.

. OPALA • Vende-se, Comodor.o. 91.
.

6CC. R$ 9.500,00. Tr: 3370-1161. CLASSE A • Vende-se, 160. 05. preto.
único dono. Tr: 8424-2222 ou 3373-

PARATI . vende-se. .98. bordô. GNV. 3373.
16V. R$16.500,00. Tr: 9937-5984.

CLIO - Vende-se, 08. emplacado.
PÓLO· Vende-se, classic. 99. compl. Branco. R$ 25.500,00. Tr: 3275-0146

GOL . Vende-se, 03. Power. R$ R$15.800,00. Tr: 3370-8352.
.

ou 3371-0541,
21.500,00. Tr: (47) 3273-5497 ou

9963-7717.

compl. Tr: 9135-3174.

SAVEIRO • Vende-se, CL 91. R$ CORCEL 1- Compra-se, bom de lata. Tr:

9.300,00. Tr: 9952-9449. 3370-3076 ou 9942-8890.
GOL . Vende-se, 82. branco. rodas

esportiva. Motor AP 1.6. R$ 4.300,00. VERANEIO • Vende-se, 73 diesel. COROLLA· Vende-se, XEI. 03. aut.

Tr: 8403-5027. DH.AR. Tr: 3371-2865 ou 9125-3189. prata. cornot. Tr: 8408-4025.

I·
.' , ..

,m'
'F' • ". •

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

•

•

,..

._ •.:.:;' ." ','.' . ',;" ..... ::, •• ' WW,w..i.)a£IIUIII�eICO ss.·Cem.HIS

(47) 3370-3015
ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ••

CONSULTE-NOS
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AUTOMECÂNICA DA BARRA LTDA.

Atendemo."! linha geral:

® c:;; allSIl
FOCUS - Vende-se, 02. compl. Tr:
9947-9765.

'Venha conferir nossos serviços]
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguâ do Sul - SC

L200 - Vende-se, 93. 4x4. azul. compl.
diesel. R$ 26.000,00. Tr: 9128-81 00.

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

SCENIC - Vende-se, 00/00. compl.
ótimo est. R$ 27.000,00. Tr: 3371-
4007 ou 9962-0049.

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

TITAN - Vende-se, 97. R$ 1.000,00. +
20x R$150,00. Tr: 8429-0678.

TORNADO - Vende-se, 03. Tr: 3371-
1335 ou 9953-1446.

1.6 VEíCULOS

TWISTER - Vende-se, 04. preto. R$
7.600,00. Tr: 3370-8415 ou 9654-

BIZ - Vende-se, 00. vermo R$ 2.800,00.
9585 após 17h.

Tr: 3371-4309 ou 8845-5780.

BIZ - Compra-se. Tr: 8408-3633.

WEB100 - Vende-se, prata. 06. R$

BIZ _ Vende-se, 05 ou troca-se por
1.700,00. + '23x R$ 218,45. Tr: 3275-

móveis novos. Tr: 3�71-4284.' 0945(tarde).
AP.CD - Vende-se, -MP3. Pionner. R$
250,00. Tr: 3273-1963. BIZ100 - Vende-se, 98. preta. Tr: 9986-

2217 ou 3276·2123. LIGUE E ANUNCIE 8371-1919
<! , ,

'"AP.CD - Vende-se, Pionner. R$ 180,00.
Tr: 9115-7672. CBX - Vende-se, 200. estrada. 99. R$

4.300,00. Tr: 9169-8197.
RÁDIO - Vende-se, toca fita. R$ 50,00.
Tr: 8403-5027. NX200 - Vende-se, 98. R$ 3.800,00. Tr:

9953-1446.
BARRA
AUTO CENTER

.1'".2. VEíCULOS
. ;.

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

SHADON - Vende-se, VT 600. 02.
chumbo. cl nota.c/7.450Km. original.
Tr: 9157-3000 ou 9118-3000.

• Escapamento • Suspensão
• Borracharia • Pneus

(47) 3276-3250
'_i�••_;-[Q.1

F350 - Vende-se, 03. prata. turbinada
e interculada DH. Tr: 3275-0002.

SUZUKI - Vende-se, DR650. 95 pi
trilha. R$ 5.000,00. Tr: 9975-0117.

..ti1CI!'ih .. ��±tJ,r!'lth
Neste sábado 01/ /07 chopp e salgadinhos é por conta de Jaime Motos e estaremos atendendo até as 17h

Proteja-se Use capacete e roupas adequadas para pilotar motos, e se beber não dirija .

111111111111 IIIIIIIIIIIIIJ 111111111111111111111111 11111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111 II 1 1 11111111111111111 1 11111111111111111 1 1111
Rua Adélia Fischer, 720 . Baependi - Jaraguá do Sul· se

vÁ DE SUZUKI, VÁ NA
JAIME MOTOS SUZUKI,
e saia rodando com as

melhores e mais
clássicas motos da
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1000 I Cartiies de Visita **

Grá lea 1000 I Panlletos *
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Promoção válida até 15/12/2007
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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 2 JOGOS A ESCOLHA DO CLIENTE POR APENAS R$ 100,00
COM 3 MESES DE GARANTIA

I
Ps2 SLIM DESTRAVADO

.

.

+ 2 CONTROLES
.

+ 3JOGOS
-

'" POR APENAS R$ 650,00
.

TODA LINHA DE VIDEO GAMES E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS
CONFIRA TAMBÉM NOSSA ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Rua João Planincheck; 126-Nova Brasilia - Jaragua do Sul - se
r:

E-mail:felixgame@tl.rra.com.br Fone:(47)33704129

Preços a prazo no crediário TELPAR

Samsung C500
cf câmera

Nokia 1600

as .1111,00 no Pré
I + II de as �II,90
Características
• Gravaçiio: digital de tonveHos
• Cronômetro
'Jogos
• Tocodor: de MP3 Walkmon
• Conectividade par infravermelha
• Rádio FM
• Câmera digitol integrada
• Memória: expan$ÍVIII com carliio de memório Memory Slick Micro M2
• Permite: 9rava�ão e envio de vídeos curios para aulros celulares
• l'Imnite: a reprodusãa de vídee»
• Acompanho éoltão 256Mb

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PARTAMENTOS AMPLOS PORANDAR lUBULAÇÃO PARAÁGUA QUENTE

PREPARAÇÃO PARAAR CONDICIONADO
TIPO·SPUr

PONTOS PARA INTERNET E TVA CABO

PORTEIRO ELETRÔNICO

an v e

porque morar bem é imprescindível
'APTO TIPO 2 �

A. Privativa= 110.00m'
A. Total= 171.84m'

Rua Roberto Ziemann
Com Celestino Depina.
Bairro Arnizade

APTOTIPOI
A. Privativa= 113.00m'
A. Total= 174.84m'

VISTA00 SAl.Ão DE FESTAS VISTADA PISCINA E ,PLAY GROUND

VENDAS EXCLUSIVAS

-

PLANTA0: GLEDSON 8843·5751 1 ONDINA 9137.42921 CAMANDUCAIA 8817·3310

Rua Reinaldo Rau, 585 - Centro • Jaraguá do Sul-SC
e-mail: imobiliária@iardimiaragua.com.hr

p

O B I L I A' R- I A
CRECI: 572....
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Calçadão da Marl?chal, 191

Há 21 anos buscando
CABj370�Ô06Õ6SSEX a satisfação dos clientes!

-.
-

. .

.

Lofficial dispõe oe profissionais altamente qualificados para atender
mulheres e homens .

. O Instituto Beleza Natural se propõem a realizar seus servíços com
. honestidade, competência e principalmente com muito carinho!
Afinal de contas o Instituto Beleza Natural se sente beni ao cuidar

da beleza de seus clientes!
-

LoffiCial está instalado no ALAMEDA 25, aconchegante e

acima de tudo receptiva!

Atendimento: De terça à sexta-feira: 08:30 às 19:30 e Sábados: 08:3,0 às 17h

. loffi.cial gosta -de fazer a diferença!

Ativ erv
Empréstimos

Empréstimos com as melhores
taxas do mercado!

Com desconto em folha.

Telefone 3370-1303 • Sala 07

. "oct: S.480�
Confeitaria

. Lanches Doces e Salgados.
Serve opções para o almoço.

Telefone 3055-2229 • Sala 11

CASUAL
MODAS,

Masculino & Feminino

Telefone 3055-0113 • Sala 01

Telefone 3055-0900 • Sala 9 e 10

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



16 O CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 6 de dezembro de 2007

Rua:Walter arquardt,.1.850 PRÓXIMOALOJAYAMAHA

VVlN\N.rotadoautorn·ove .coln.br/nei

SANTANA 2.0 1992 CINZA PALI.O FIRE 1.0 4P 2001 BRANCO
._ ....

CELTA UFE 1.0 2007 BRANCOCUD SEDAN 1.6 16V 2005 PRATA PALIO 1.5 MPI4P 1997 PRATA

FORO lIA GL 1.0 2004 BRANCO CELTA 1.0 C/AR 2004 VERMELHO SCENIC RT 1.6 16V 2000 AZUt PALIO ADVENTURE GNV 2001 PRETO GOL 1.011996 AZUL

CORSA WIND 2ODO PRATA C/ D.H. SAVEIRO 1.6 FLEX 2006 PRETOCELTA 2P 2003 BRANCO ASTRA ADVANTAGE 2.0 FLEX 2007 PRETO SAVEIRO SUPER SURF 2008 PRATA

UNO 1.51E 1992 BEGE

TIPO 1.6 1995 AZUL

GOL CL 1.6 1995 BRANCO

GOL 1ODO 1995 BRANCO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PAPODEBAR

. Conversa no ba� do Nenêm, no BairroAnd Paula:
- Estds vendo a confusão na "Globo" com a novela "Duas
Caras"?A audiência caindo, o autormandado passear dois meses
no exterior, na hora de embarcar lembrou-se de que seu passaporte
já tinha o prazo vencido, voltou a escrever a novela, a branquinha

. querendo levar o moreninho pra cama toda hora, só maluquice ...
Que tu achas?
- Eu não acho nada. Não vejo esta novela. Só tem gente pobre. O
mocinho é pobre, a mocinha é pobre, o papai é pobre, a mamãe é

pobre, a titia é pobre, o titio-é pobre, todomundo é pobre!Arre!!! Só
gosto de telenovela para estimular as minhas fantasias e não pra
ficar mais pra baixo ainda! Esse Aguinaldo não aprendeu com

Joãozinho Trinta? Joãozinho já disse que pobre gosta de luxo,
quem gosta de miséria é intelectual... Tem razão!

VIAOBLíQUA SEMOFENDER

O flagra no antidoping pode
obrigar Romário a fazer o que já
deveria ter feito faz tempo. Ou.seja:
pendurar a chuteira.

O novo treinador do [oínville vai

conhecer o clube hoje. Waldemar
Lemos, 53 anos, foi confirmado

.

para comandar a equipe que

disputa o Campeonato
Catarinense. Enquanto isso o

.
"[uve" ·

QUE PEDREIRA

Empresár
í

a que foi buscar
automóvel zero quilômetro,

, ontem, às ·16h, em revendedora,
teve surpresa desagradável, Depois
de dirigir cercá de dois
quilômetros, o carro teve pane seca.

Detalhe: a promoção de venda do
veículo prometia tanque cheio na

entrega do veículo. É pra acabar!
Mas logo tudo voltou ao normal,
socorristas da- concessíonária
'fizeram urna baldeação de gasolina
e amotorista saiu faceira.

TOP29

No sábado, corn a presença do
renomado Dj Fabrício Peçanha, a

Cornbat.: em parceria com o

Carambas Club, promove a festa

Top 29. Noite que vai abrigar nada
mais, nada menos, do que vinte e

nove 'mulheres, escolhidas a dedo,
no sul do país. Embalo pra

marmanjo nenhum botar defeito.

QUINTA-FEIRA, 6 de dezembro de 2007 I 09

SOCIAL Por Moa Gonçalves
(moagoncalves@netuno.com.br)

• TE CONTEI!

"FRASE DO DIA 14 DICA DE QUINTA
Curtir.a boa músicada Banda

Edg an d
"

s , na Choperia
. Bierbude.

"Eu não sou exigente, eu me

contente com o que há de
melhor."
- Winston Churchill

GANSONOVO

A notinha de ontem, onde eu .havia comentado que o prefeito Moacir Bertoldi
estariia mais faceiro que ganso novo. na lagoa, devido ha uma eventual pesquisa.'
gerou controvérsias no melo polítco. Segundo o ex-deputado Ivo Konell, toda a

alegria do chefe municipal nao seria a pesquisa que aponta Bertoldi na frente, mas
sim o seu novo caso de amor, o PMDB. Será?Quem viververá!

.

EM ALTA: Deve pintar na urbe umprédio de estacionamento.

EM BAIXA: Os motoristas de final de semana, eles atrapalham o

trânsito jaraguaense.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CINEMAS
JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
A lenda de Beowulf
(14h30,16h50,19h,21h10 - Todososdias)
• Cine Shopping 2
A Loja Mágica de Brinquedos
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30
- Sex/Seg/Ter/Oua/Oui) (14h10, 17h50,
19h40, 21 h30 - Sáb/Dom)

Bee Movie - A História de uma Abelha
(16h-Sáb/Dom)

, Cine Shopping 3
fa Dando Onda
(15h30, 17h15 - Sex/Seg/Ter/Oui)
(13h45, 15h30, 17h15 - Sáb/Dom/Oua)

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

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
A Loja Mágica de Brinquedos
(17h50, 19h40, 21 h30
- Sex/Seg/Ter/Oua/Oui)
(19h40, 21 h30 - Sáb/Dom)

. -

Bee Movie - A História de uma Abelha
(15h20 - Sáb/Dom)

Stardust - o Mistério da Estrela

(15h20 - Sex/Seg/Ter/Oua/Oui)
(17h1 O - Sáb/Dom)

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

Nunca é Tarde para Arnar(tôh, 17h,
19h, 21 h - Sex/Seg/Ter/Oua/Oui)
(17h, 19h, 21 h - Sáb/Dom)
• Cine Mueller 1
A Lenda de Beowulf
(14h45, 17h10, 19h30, 21h45
- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
A Loja Mágica de Brinquedos
(14h, 16h, 1 Bh - Sex/Seg/Ter/Oua/Oui)
(1 Bh - Sáb/Dom)

Bee Movie (Dub) (14.h - Sáb/Dom)

Encantada (Dub) (16h - Sáb/Dotn)

140B (20h, 22h - Todos os dias)
• Cine Mueller 3
Antes S6 do que Mal Casado
(14h20, 16M5, 19h, 21h30-Todos.osdias)·

BLUMENAU

• Cine Neumarkt. 1
A Lenda de Beowulf
(14h20, 16h50,19h30,22h-Todososdias)
• Cine Neumarkt 2
Antes S6 do que Mal Casado
(13h45, 16h, 19h20, 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, 16h40 - Todos os dias)

Tropade Elite (19h10, 21p40-Todos osdias)
• Cine Neumarkt 4
Desbravadores

.

(16h30, 21 h30 - Todos os dias)

Leões e Cordeiros
• (14h10, 18h50- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Morte no Funeral
(1Sti, 17h, 19h, 21h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Tá dando onda (Dub)
(14h50, 17h10 - Todos os dias)

Nunca é Tarde para Amar
(19h50, 21 M5 - Todos os dias)

O DIA DE HOJE
SANTO
São Nicolau
Santa Leõncia

1941
As forças soviéticas, sob o comando
do marechal Zhukov, lançam uma

ofensiva contra as tropas de Hitler,
expulsando-as do perímetro de
Moscou.

Ül51
O presidente Vargas envia ao Congresso
o projeto de lei que cria a empresa
Petróleo Brasileiro SA

1995
A Comissão Especial de Política
Nacional de Drogas, da Cãmara dos
Deputados, aprova por unanimidade um

projeto que descriminaliza o uso de

drogas, distinguindo o usuário do
traficante.

1995
O Instituto Paul Ehrlich declara ter
identificado uma substãncia produzida
naturalmente pelo sistema imunológico
humano à' capaz de deter a reprodução
do HIV.

2004
Visando gerar milhares de empregos, o
govemo federallança o programa do
biodiesel, para misturar 2% de óleo
vegetal ao diesel derivado do petróleo.

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável em Santa Catarina
A frente fria se afasta para o Paraná, mas o dia
ainda começa com tempo instável e chuva em

boa parte do Estado. No decorrer do período,
uma nova rnassa de ar seco e frio avança
pelo Sul do Brasil, melhorando o tempo
gradativamente a partir da divisa com o

Rio Grande do Sul.

� Jaraguá do Sul e Região

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O CORREIO HÁ 20 ANOS

Vale-transporte a partir de janeiro
o Correio do Povo publicava na edição semana de 5 a 11 de dezembro
de 1987 que a Viação Canarinho estava tomando providências no

sentido de operacionalizar o vale-transporte em Jaraguá do Sul. A

informação era do então gerente da empresa Jorge Henrique Brognoli.
Como o decreto-lei que regulamentava o beneficio havia sido assinado
em 17 denoverrnm daquele ano, após o período de análise e

discussões, os impressos de documentos e passagens para este
beneficio já estavam em fase de impressão pelas gráficas.Tudo seria
feito para que já a partir de 10 de janeiro de 1988 estivesse em

condições de pleno funcionamento.

O cue DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com,br

6/12
Addan Diogo Ferreira
Adilar Dalsochio
Aires Mengarda
Alicke Adriano Matzanke
Aline Valentine
Ana Hostin
César Jose Zanetti
Charles Harnack
Daniela Engelmann
Dario Pradi
Edite S Borchardt
Eronildes B Krug
Fabiano C Bassanisi
Fernando Da Costa Junior
Igor Licrão Rodrigues
Jacir Bussarelo
Jean Celso Naiberg
Jean César
Jéssica Guesser
José Gonçalves
Karina Fodi .

Lucas Da Costa
Luis R Costa
Marcos Coelho
Nickolas Leonardo Knis
Nicolau Costa
Nicolau Judacuoski
Paulo Roberto Pedri
Robert C Cerpa
Soraia Siebert
Valdete Hernack

UTILIDADE PÚBLICA
FORMATURA
O número de 885 alunos do Proeva

(Programa de Educação e Valorização
da Água) tem formatura marcada para
hoje. A cerimônia acontece às 19
horas no Ginásio Arthur Muller.

DANÇA
O Espetáculo de Dança
Moemda será realizado dia 15 de

dezembro, às 19h30, no pequeno
teatro da Scar. Ingressos à venda
no valor de R$ 5, contato pelo
fone 3275-2328.

"

.LAGES
MiN: 16"/MAqQc

HOJE

o.
SEXTA SABADO

o.MiN:20·C MIN: 18"C� MIN:17·C
MAx: 24° C ";,, MAx: 220 C '"'<._,J MAx: 21· C "" ,

Chuvoso Nublado Chuvoso

DOMINGO �
MIN:19°C�MAx:2S·C ,'" .:
Sol com pancadas
de chuva

� Fases da lua
� Legendas

MINGUANTE NOVA CR.ESCENTE

\)w e9M �17M
CHEIA

O �3!12
� 161q)ldIOI�Ensola�do Parctalm6l1te Nublado Instãvel ChU�OSO Trovoada

nublado

.JARAGUÁ
DOSUL

MIN: 21}° IMAx: 1.4° I

:;I

Q
• FLORIANÓPOLIS

MIN: 19°1 MÁX: 25°
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Desejo Proibido
Laura avisa ao pai que vai procurarAna
em São Paulo e Henrique se oferece

para ir com ela. Miguel diz a Noronha e

Gasparque é possível que a ponte possa
serconstruoa em outro lugar. Pedrão
Cândida diz a Henrique que cuidará
da organização do casamento,
enquanto ele viaja com Laura. Laura.
diz a Iraci que vai romper o noivado
com Henrique quando voltar de São
Paulo. Miguel diz a Inácio que vai a
Sao Paulo entregar seu primeiro
relatório, que não confirma o milagre.

SelP Pecados
Miriam se desespera, mas decide
colocar um vestido branco qualquer e
secasarassimmesmo. Miriam revelaa
Elvira e Clarice que entrou com outro

vestido, pois alguém destruiu seu buquê
e seu vestido de noiva. Amadeu ouvé
Custódia conversando com Beatriz e

decide interrogá-Ia. Miriam e Vic�nte se
surpreendem com a parede da escola
pichada. Teobaldo diz a Vitor que tem
certeza de que Oblia foi seqüestrada.
Amadeu quer saber de Beatriz até ónde
ela iria para recupercr o dinheiro que
perdeu.

DuasCaras
Branca e Célia trocam insuttos. Setem
brina fica curiosa para saber quem é
Adalberto. Maria Paula ajuda Bárbarano'
supermercado. A condessa liga para
Juvenal e revela que é o seu amor do

passado, aMorena. Maria Paula decide
ligar para cinco homens com nome

Adalberto Rangel que encontra no

catálogo. Sílvia diz que.não querficar
noivá sem a aprovação de Branca.

Jojô avisa Juvenal que Alzira volta

naquela noite.

Amorr Intr"ilS
Marcos encontra as meninas que
estavam na praia do Rio e quando
Cristina seatast . ele resotveir atrás de

.

uma delas. Ele se aproxima de Vitória e
começa a conversarcom ela, tentando

.

seduzi-Ia. Os dois quase. se beijam,
quando João aparece e avisá para
Marcos que Cristina está proc.urando
o na praia. Marcos leva um susto e vai
embora. Adelaide aconselhaAlexandra
a esquecer Felipe e se interessar por
outro homem. Dorotéia beija uma foto.
de Camilo. Petrônio chega á pousada
de Débora e mente dizendo ter sido
assaltado.

Caminhos do Coração
Teófilo, Ágata e Aquiles escutam

apavorados, um barulho muito atto se

aproximar. Taveira e Dino mostram a

foto de Gúdi para um homem e lhe

entregam a droga para o flagrante. Tati
diz que não irá para o colégio enquanto
Marcelo não vottar para casa e .fica
nervosa. Ela começa a levitar, para
surpresa de Beto e paiva. Marcelo e

Maria se disfarçam para irao aeroporto.
Regina conta para Irma que conseguiu'
otelefone de Teófilo e ela diz que irá para
ilha atrás de Cléo.

SUCESSO
Datton Vigh não tem do que
reclamar. O ator atualmente
dá vida ao inescrupuloso
Marconi Ferraço, em "Duas
Caras", e tem recebido o
carinho do público em
reconhecimento ao excelente
trabalho que está
desenvolvendo. Nem mesmo

as vilanias prateadas pela
seu personagem afastaram
as fãs, principalmente as
mulheres que costumam
"atacá-lo" quando o ator
tenta andar nas ruas do
Rio de Janeiro.

SUDOKU

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

INICIATIVA
PERSONAGEM

Ashlee Simpson e Fergie estão
entre as estrelas que assinaram
com a revista Seventeen sua
participação no SodyPeace
ProjectTreaty (fratado de Paz
com oCorpo), que tem por
objetivomudara forma como
jovens garotas vêem seu corpo.
Asfamosas pretendem.ajudar
as g(irotasa não serem
obcecadas pelamagreza. Já

, assi,naram o tratado: Hayden
PaneWere, PinK, Amanda
Bynes, MHey Cyrus entre

. 2·outrâs12.208pessoas.

Caminhos do Coração está
fazendo muita gente aprender
coisas das quais não
imaginava. Prova disso é

"

Amandha Lee: A bela, que vai
entrar no elenco da trama
como a mutante Felina, uma
mulh�r-pantera que se
alimenta de came humana,

l

terá que praticar aulas de
kempô, tradicionalluta
baseada no equilíbrio e

harmonia de todas as coisas.
Para isso, a atriz até já
contratou um prcíessorrcne-:
americano para treiná-Ia.

Carol Castro viverá uma
experiência inédtta na carreira.
Em "Beleza Pura", próxima
noveladas 19h daTVGlobô,
que começa a ser exibida em
fevereiro, a atriz estréia em

novo papel. Depois da vilã
Ruth, (je O Profeta, ela viverá
uma personagem cômica, a
professora de dánça Sheila.
"É um gtandedesafio. A

.

Sheila é uma profeSSora de
dança,.divertida, meio
ingênua,rnas rnutto
esperta", contou carol.

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.

\

DIVIRTA-SE
Medo do' que?
Na saace aula, a professora pergunta:
- Luizinho, do que você tem maismedo?
- Da mula-sem-cabeça, fessora.
- Mas, Luizinho, amula-sem-cabeca não existe. É apenas uma
lenda... Você não precisa ter medo. - explica a professora
- Mariazinha, do que você tem mais medo?
- Do saci-perere, professora.
- Mariazinha o sací-oerere também não existe. Você não

precisa termedo:
E a professora pergunta novamente:
- E você, Joãozinho? Do que tem mais medo?
- Do Mala-Men, proíessora
- Mala Men? Nunca ouvi falar... Quem é esse tal de Mala Men?
- Quem é eu também não sei. - responde Joãozinho - Mas
toda noite minha mãe diz na oração: "Não nos deixes cair em
tentação; mas livrai-nos do Mala-Men".

Esconderijo
Um homem e uma mulher jantavam a luz de velas em um

restaurante de luxo. De repente o garçom nota que o

homem escorregava lentamente para debaixo da mesa. A
mulher parecia não reparar que o companheiro tinha
desaparecido.
- Perdão, senhora - disse o garçom - maseu acho que seu
marido está debaixo da mesa.
- Não esta não - disse a mulher, olhando ealmamente para

.

o garçom - Meu marido acabou de entrar no restaurante.. .

SOlUÇÃO'

Leão (22/7 a 22/8)
O leonino pode mudar algumas coisas em casa hoje, ou algo inesperado pode acontecer e as

pessoas podem estar tomadas por uma energia muito diferente do convencional. É importante
você saber o seu lugar e não ser autoritário num dia como hoje.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Marte, seu regente, em aspecto com a Lua hoje no céu no signo está fazendo com que você
esteja extremamente irritada e s.entindo uma forte crise. Não desconte em quem não merece,
saiba canalizar essa energia para extravasá-Ia e não contê-Ia.

Touro (21/4 a 20/5)
O dia está atípico para o taurino. Isso não significa que se encontra negativo, no entanto é
preciso evitar o excesso de teimosia. É bom que você consiga ouvir o que o outro tem a lhe
dizer e não ser ciumento demais e atrair atrito na relação a dois.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Que tal colocar mais ordem nas coisas qae tem que fazer? Os deveres são necessários e não
adianta fugir deles, se conseguir cumprir suas tarefas, vai ver que suas coisas começam a se

ampliar e você se sentirá mais evoluído naquilo que está disposto a fazer.

Câncer (21/6 a 21/7) .

Evite. o ciúme, a Lua regente do seu signo recebe muitos aspectos dos planetashole no céu,
fazendo com que você não tenha clareza das situações e se sinta um pouco rejeitada. O
excesso de expectativa pode contribuir para você não ser bem sucedido.

Virgem (23/8 a 22/9) .

Seus irmãos podem estar causando um certo estresse ou querendo que você mude seu jeito.
Você pode se sentir limitado e privado de estar circulando em todos os lugares que gostaria.
Saiba qual é a realidade e evite brigar à toa.

Libra (23/9 a 22/10)
A Lua em Escorpião pede que você não gaste dinheiro hoje. Respeite as energias no céu que

"

não estão positivas neste sentido. O importante é que você realmente tem valor e o que pode
fazer para que isso seja favorável para a sua vida profissional.

Escorpião (23/10 a 21/11)
A Lua em seu signo faz fortes aspectos com alguns planetas, deixando uma energia muito
intensa para você. É importante saber canalizá-Ia do lado certo. Não brigue com a pessoa
amada, ao i!)vés disso.faça exercício. Gaste bastante energia corretamente.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Este pode ser um bom dia com tanta força planetária. Mas a posição da Lua em seu mapa
pede que você coloque metas e acredite que irá realizá-Ias na hora certa, só não fantasie
demais. O dia pede para você saber os seus limites e não extrapolar.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Capricomiano cuidado com este dia com a Lua na sua área das amizades. Viva bem entre

�migos, fazendo esportes, talvez. Você pode sentir um excesso de energia ou acúmulo de
.

responsabilidades que não lhe cabem. Use os astros a seu favor.

Aquário (21/1 a 18/2)
Urano seu regente encontra-se em bom aspecto com a Lua fazendo com que tudo que queira
criar de novo em sua vida seja bem sucedido. Você só não pode deixar que o excesso de
eletricidade acabe atrapalhando suas questões futuras.

Peixes (19/2 a 19/3)
A Lua na sua casa nove está fazendo com que você acabe fantasiando demais. Acorde, olhe
para a realidade e veja que milagres podem acontecer, mas tem coisas que dependem do seu

esforço próprio. Faça isso hoje.
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*por acaso' ..

Genilso Canovas faz parada na divulgação do evento desta sexta para o clic da coluna.
Na foro. entreAlineGobi (e) e Daiane de Oliveira.

RANDAL INSIDE
Agregando conteúdo,

agora toda sexta lá no

12oracaso.com contamos com

a presença do ilustre Randal
Gomes, que fala sossegado e

descontratdo (mas com toda
autoridade que lhe é justa)
sobre a amada pauta cinema.
Anotem: Classic Hollywood
é a coluna, sexta é o dia.

'

Reservem pipoca.

BOB DYLAN NO BRASil?

O cifracluh.com.br quem

lançou: "O lendário Bob
Dylan deve se apresentar no
Brasil em março do ano que
vem, segundo ° jornal
paulista Destak. De acordo
com a publicação, que é

distribuída gratuitamente em
São Paulo, Dylan já estaria
com, as ap res e n raçô es
confirmadas, entretanto as

datas não foram reveladas".
Tá com a maior cara de

mentira, mas essa é daquelas
em que a gente prefere
acreditar.

LADIESjRH ATÉ OOK

LIBERDADE NA 1V
A� prestadoras de serviço de TV por assinatura estão

torcendo o nariz, e convocam a audiência a manifestar-se,
Circula na câmara projeto de lei que, caso aprovado, obrigará
exibição pelo menos 50% de conteúdo nacional em sua grade.

'

Em contrapartida ao estímulo da produção nacional e

conseqüente divulgação, as operadoras alegam 'que "você não

pode mais escolher o que vai passar na sua TV, e pior, vai pagar
mais por menos". Acesse liberdadenatv.com.br, saiba mais e

tome urn lado.
'

O nome da noite em Pomerode, Mr. Pablo Weege
(Momma Club) e Priscila Navarrete.

ENCERRAMENTOS [RETOMADAS
- Os irmãos junkes anunciam: a

Licoreria encerra o expediente do
ano no dia 23, domingo, em festa
com muito pagode tendo início
marcado para I5h. Já o SCAR

Lounge estará fechando para férias
dia 20, fazendo grande evento com 3
bandas mais DJ Paulico. As datas de
retorno por hora, ainda encontram

se indefinidas;
- Já a Deep Choice faz testa de
encerramento dia 22, com retorno

oficial marcado para dia 09 de
fevereiro. Antes, porém, fará evento
em janeiro na circunstância do
FEMUSC, fazendo altematíva aos

diversos músicos e platéia que
estarão presentes na cidade.
- Momma Club, Moinho Disco e

ComBat Club a i n d a estão

organizando as agendas,
prometendo em breve passar.
informações precisas quanto suas

atividades para o início do próximo
ano.

Gílmara da Costa com seu contagiante sorriso
noMommaClub, no último sábado.

MALVAOOS.COM.BR
O endereço não é novidade, mas como nem todos conhecem, não dá pra deixar passar.

Altamente recomendada dose diária da acidez de André Dahmer para temperar a rotina.
Álcool, hipocrisia e problemas sociais são o cardápio das tirinhas, cujo site é atualizado
(quase) diariamente.Abaixo, a tirinha de terça-feira:

mini-dahmer OEPOISLARGUEIAT&RAPlA

PRJME'RO ABAHOONEI A
EXlGEtm: CATARINA

Você terá Que
escolner entre
mim e o álcool,

André. ,

V"
F?i ...

E você fez ;.
faculdade

de geladeira ,
ou só o curso

técnico?

eRA O AUGE DA INTOXtcA.ÇÁQ
PELO SUCO OOS SOZINHOS. JÁ
NÃO HAVIAMUffA GENTt PARA
CONVERSAA ÇOMlGO•••

AGENDAE! AS 'BOAS DO flNAL�DE-SEMANA • Bamdamel: promoção da revista Leia
Maís, o axé e pagode ganham destaque'
na cidade com o evento desta sexta no
CTO Trote ao Galope. Os shows serão
com a famosa banda baiana e O grupo
Kibelleza.Info:4733708271;
• UP Lounge Bar: o agito em Pomerode
fica por conta do point, que traz gt:l.1PO
papo de.Samba para. especial pagode.Na
seq�ncíll, a balada vai pelo plàylis�dt)s,

or Lima e Fefeu, 011,'\f;9:
com.b;

s; lá por Indaíal a sc.l(ta'rião
tern melhor endereço. Na bal-ada' da
ocasião, Sax In House e banda Tribo da
Lua.lnfó:carambas.com.br.

QUINTA-FEIRA
- Choperia Bíerbude- banda Edgand

'

s

faz música ao vivo no point a partir das
21h; .

- SCAR Lounge: marca forte a noite de
quinta-feira trazendoOs Chefes para seu
palcor-A u1emprávelnoite têm início às
21h, servindo ChQPIl FREE até 22h30.
Ingressos os na ocasião,
sendo os

.. $15,00 para
masculine CC .'J\_. 10,00 o feminino.
Reservas? Ligue.para04784066555.
- 115 Lounge: grupo Nova Tendência
comanda noirede pagode no endereço,
seguido ao palco por DJ Fernando S. Na
noite a casa talllbêm cobra acesso,
custando R$lO,QP qmasculíno eR$5,OO ,

ofenuníno.
..,

• Moinh
celebra

SEXTA-FEIRA
- Choperia Bíerbade. acolhe a todos para
seu famoso happyhour, apresentando às
21h abanda Enge'nho Eletro ao paleo;

SÁBADO,
· C �at Club. a boa de Jaraguá para a

onvtdado especial, Qrr'
quem agita a festatla.s
da casa. DJ5'

(res. Caram as

ompletam o li.ne-'
�.sitecombat.com.brj

- Momma Cfub: e lá por Pomerodetáão
dariaourra melhor senão oMomma, que
faz baladinha ladies FREE. O agito no

primeiro piso é pelo residente Johnny.
,Na choperia, no segundo piso, grupo
Papo de Samba é quem esquenta a pista,
Info:momma.com.br.

iando sua série de
a Moinho abre

balada . [adies
do para seupalc8

á víbe de R r-DJ residente do
Bali Hai de Porro Belo. Na sequência,
banda 'tribo da Lua assume o palco.
Reservas e informações: 47 9973 3866.

VAI FAZER FESTA? NÃO DEIXA DE AVISAR: R3@PORACASO,COM
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PAULO At
CESAR JUNKES

Candidato
"Vou disputar na bancada". O senador Neuto de Conto

declarou que vai disputar os votos na bancada do PMDB no

Senado para a presidência da Casa. De Conto, que ingressou
no Senado como suplente de.Leonel Pavan,preside a Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária e agora prepara-se para
uma disputa mais significativa .:

Não deu
Segundo oministro Cezar Peluso, do TSE, o TribunalRegional

Eleitoral de Santa Catarina agiu corretamente ao determinar
uma m�lta de R$ 21.182,00 por propaganda eleitoral extern

pórânea ao deputado JeanKuhlmann, que retomou esta semana
à Assembléia, e desqualificou as argumentações do parlamentar
que tentou anular a multa.A representação contra o deputado
foi ajuizada pelo diretório municipal de Blumenau do PI

Cultura
De repente quem doar livros a bibli�tecas públicas poderá

deduzir do imposto de renda. Pelomenos aComissão de Educação
e Cultura aprovou há pouco o projeto de lei do Senado que dá
este direito ao contribuinte.As doações deverão ser comprovadas
por meio de recibos das bibliotecas. A soma das deduções fica
limitada a 6% do valor do imposto e só beneficiarão pessoas físicas.

Contestação
A coluna, baseada no Diário Oficial, fez algumas indagações

.

e o engenheiro Luiz Alberto Lichtemberg da Epagri deixou claro
que viajou s� durante um final de semana, sem qualquer ganho
financeiro e turístico, para a Argentina, custeado pelo governo
de Formosa e avalizado pela direção da empresa, dentro dos
trâmites legais. Foi convidado para uma palestra na Feira Frutar
frisando o valor dos técnicos catarinenses quando chamàdos para
exporem suas experiências no exterior....seria interessante o Diário
Oficial não alimentar dúvidas, ser mais claro.

Procttsso
Na próxima segunda-feira a Comissão de Ética da Câmara de

Florianópolis se reúnepara deliberar sobre as acusações contra o
progressistaXandiFontes. Segundo o presidente AurélioValente
não existe uma representação, mas sim uma denúncia por parte
do ex-vereador Marcílio Ávila. É isso que está impedindo a

continuidade dos procedimentos co�o abrir o processo e designar
um relator. Há controvérsias. Apareceràm cheques em nome de
funcionários do gabinete do vereador.

Manobra
A oposição, na Câmara de

Vereadores de Florianópo
lis, tentou na noite de terça-feira,
incluir. o presidente Ptolomeu
Bittencourt na votação para a

abertura de uma Comissão Pro
cessante baseada nas denúncias
encaminhadas por' Thiago
Adriano.represenrante daUNE,
sobre a Lei da Hotelaria. Não.
conseguiu. Incluindo o presi
dente acreditavamque conquis
tariam um empate, e o próprio
presidente determinaria o de

sempate pela Comissão, mas
perderam por oito votos a sete e

a denúncia contra Dário Berger
foi arquivada. Mais uma.

Presente
Amanhã acontece o lan

çamento da pedra fundamental
do futuro Jardim Botânico de

Florianópolis. A expectativa é

de que as obra� tenham início,
em março do ano que vem.

Segundo relatou o presidente
da Epagri, Murilo Flores, o'
jardim b-otânico colocará a

cidade dentro de uma 'rede
mundial de proteção da bios

fera, até porque se trata de um

espaço para proteger diversas

espécies. O autor da idéia,
deputado Cesar Souza Júnior,
destaca tratar-se de um com-.

promisso com a população vi

sandomaior qualidade de vida.
Em breve a cidade terá 23
hectaresde verde à disposição.

Justiça
A Escola Judiciária Eleitoral,

doTRE, está firmando um acor

do com a Escola do Legislativo
para a realização de nove semi

nários no primeiro semestre do,
ano que vem orientando can

didatos e agentes públicos de
como agir em ano de eleições,
as regras, restrições e obrigações.
O protocolo de intenção foi te
ma da conversa agora a pouco
entre o juizVolneyCelso Toma
zzini, da Escola do Judiciário.
Eleitoral, e o deputado Joares
Ponticelli, da Escola do Le-

. gislativo.

OPERAÇÃO PULSO FORTE

PF apreende R$
.

.

2 mi em relógios
Cerca de 18 mil
unidades foram

.

apreendidas

FLORIANÓPOLIS
A Operação Pulso 'Forte,

deflagrada pela Receita
Federal nos estados da Bahia,
Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Paraná e Santa Catarina,
apreendeu aproximadamen
te 18.450 relógios de luxo, em
um valor estimado de R$ 2,4
milhões de acordo com co

municado da Polícia Federal

divulgado na manhã de

quarta-feira.

A ação teve início na terça
feira, para identificar e combater
irregularidades fiscais na ven

da de relógios estrangeiros ou

produzidos na Zona Franca de
Manaus ..A Receita Federal in
formou ainda que a operação de
combate à importação ilegal
abrangeu 70 estabelecimentos
comerciais em shoppings centers
de luxo em diversas cidades
brasileiras.

Os autuados terão agora que

apresentar documentos que

comprovem a regularidade na

compra dos relógios e, caso isso

não' ocorra, serão obrigados a

prestar contas à Justiça.

Vendas da indústria
de se crescem 15%
FLORIANÓPOLIS

Após o fraco desempenho
observado em setembro, as ati
vidades industriais voltaram a

,

passado foram observados nos

segmentos de alimentos e

bebidas (mais -18,84%),
produtos de metal (l4�89%) e

máquinas e equipamentos
(13,21%).

Os outros indicadores do
levantamento da Fiesc tam-

crescer em outubro em Santa bérn tiveram forte alta em

Catarina. Segundo a pesquisa outubro. O número de horas
Indicadores Industriais de SC, trabalhadas na produção foi

divulgada pela Federação das 7,36% maior que o registrado
Indústrias nesta terça-feira, as em setembro. Entre janeiro e

-

vendas das indústrias catari- outubro, porém, o incremento
nenses cresceram 15,05% em foi de apenas 1,62%. As re

outubro na comparação com J muneraçôes pagas pelas
setembro. indústrias aumentaram 4,78%

Todos os setores pes- em outubro sobre o mês

quisados pela Fiesc informa- anterior e 8,67% no acurnu

ram aumento de vendas no lado do ano sobre o mesmo

mês, com destaque para as período de 2006.
indústrias de confecções e

.

Já a utilização da capaci
vestuário (aumento de dade instalada da indústria

24,59%), alimentos e bebidas
.

catarinense chegou a 83,68%
(19,83%) e máquinas e equi- em outubro, 1,21.ponto per

pamentos (16,19%), principal- centual acima do registrado
mente em função de maior nos 10 primeiros meses do ano
demanda com a proximidade 'passado. Cinco setores já
do final doano.' estão usando mais de 90% da

No acumulado do ano o sua capacidade de produção:
comportamento das indústrias máquinas, aparelhos e mate

-continua positivo, com cres- riais elétricos (95,93%), cerâ
cimento de 8,06% nas vendas mica (91,44%), alimentos e

sobre os 10 primeiros meses de bebidas (91,42�), máquinas
2006. Os melhores desern- e equipamentos (90,79%) e

penhas em ... Iação ao ano papel e celulose (90,34%).
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LEVANTAMENTO

Produção industrial tem
maior alta de'sde 2003
Indústria cresceu 2,8%
em outubro em relação
a setembro, diz o IBGE

SÃO PAULO
A produção industrial

brasileira cresceu 2,8%emoutubro
em relação a setembro, segundo
dados divulgados ontem pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatistica). É amaior

alta da produção na comparação
entre meses consecutivos desde
setembro de 2003, quando o

crescimento foi de 4,6%.
De acordo com o instituto, a

ampliação do consumo domés
tico, beneficíado pelas boas con,
dições de crédito, o crescimento

no investimento, aumentando a

capacidade produtiva, e o di,
namismo das 'vendas externas,

apoiado principalmente namaior
exportação de commodities, vêm
sustentando o desempenho
industrial.

O resultado de outubro

compensou a queda de 0,6%
registrada no mês

. anterior,
segundo o IBGE. Em relação a

outubro de 2006, a indústria
cresceu 10,3%, registrando a taxa

mais elevadadesde agostode 2004.
De janeiro a outubro, a alta
acumulada é de 5,9% e, em 12

meses, de 5,3%.
. SETORES - Na comparação

entre outubro e setembro, o
aumento no nível de produção foi

Relator pede arquivamento do quarto
.

processo contra Renan Calheiros
BRASíLIA

O senador Almeida Lima

(PMDB,SE), relator do quarto
processo contra o ex-presidente
do Senado, Renan Calheiros
(PMDB,AL), pediu ontem o

arquivamento da representação..
O processo apura a suposta

particípação de Calheiros emum

esquema de arrecadação de
.

recursos emministérios e órgãos
do governo federal controlados

peloPMDB.
Nª- 'terça-feira, Calheiros"

renunciou à presidência do
Senado antes de ser absolvido no
processo em que era acusado de
ter usado laranjas para comprar
meios de comunicação em

Alagoas. Com a vitória no

Plenário, Calheiros continua
como senador e a Casa terá de

eleger um novo presidente.
(Terra)

WILSON DlAS/ABR

Renan Calheiros foi novamente absolvido no Senado

verificado em 20 dos 27 ramos

pesquisados e em todas as

categorias de uso. A expansão na
produção foimais intensa no setor
de bens intermediários (2,7%).
Entre os setores da indústria, a

maior contribuição na média

global veio de veículos auto'
motores (7,0%), seguido pela

, celulose e papel (8,8%).
No acumulado do ano, houve

crescimento de 22 atividades, com
veículos automotores (14,3%)
liderando a expansão global
(17,6%). Por outro lado, material
eletrônico e equipamentos de

. comunicações (,3,8%), e fumo
(8,2%) registraram os maiores

impactos negativosna formaçãoda
taxa global. (G1) .

NO AR

Empresas terão de
ressarcir consumidor
BRASíLIA

As empresas aéreas terão que
indenizar os passageiros pelos
atrasos emseus vôos.Adecisão foi

'

anunciada, no começo dessa
semana pelo ministro da Defesa,
Nelson Jobim. Ele afirmou que a

cobrança será instituída. por
medida provisória a ser publicada
no Diário Oficial até o Natal..
Outra decisão diz respeito aos

cancelamentos de vôos.A idéia é

que a empresa pague o dobro do
valor do bilhete ao passageiro
prejudicado.

O ministro explicou que as

indenizações poderão ser pagas
em dinheiro ou em um sistema
nos moldes dos programas de

milhagem, em que as compa
nhias terão até 30 dias para
creditar a importância em nome

do passageiro que, com isso,
obterá descontos futuros. As
taxas ainda serão estabelecidas,
mas o ministro já antecipou que
os atrasos de até 30minutos não
serão passíveis de multa.

ECONOMIA

Avaliaç.ão
Entre investimentos na organização e a movimentação

econômica, foi superior a R$ 5 milhões a entrada de dinheiro
novo nomercado interno durante os Jogos Abertos. A afirmação
é do presidente da Fundação Municipal de-Esportes, Jean
Leutprecht. Cerca de setemil esportistas estiveram em Jaraguá
do Sul entre os dias 1 Q e 10 de novembro.

Importações
Os produtos relativos às indústrias são responsáveis por 86% das

importações de Santa Catarina. Os bens de consumo representam
apenas 14% das compras externas catarinenses. Ou seja, o estado

adquire recursos que possibilitam a fabricação interna, diminuindo o
número de importações de produtos finais. O levantamento do
Noticenter aponta também que Itajaí, Joinville e Florianópolis, são
as cidades catarinenses que mais compram do exterior. Jaraguá do
Sul ficou na sétima colocação e Guaramirim na 12ª..

Preferências
Entre janeiro e outubro deste ano, Santa Catarina importou

mais de US$ 4 bilhões. Aproximadamente 64% do valor, US$
2,5 bilhões, são compras dos chamàdos bens intermediários,
produtos adquiridos pela indústria para transformação em bens
de consumo. Mais de 57% dos investimentos 'são em insumos

.

industriais, como. derivados de petróleo, químicos e metais.
Outros 7% dizem respeito aos alimentos; bebidas; peças e

equipamentos também destinados ao setor industrial.

Resultado positivo
Jaraguá do Sul importou 21% a mais durante este ano,

totalizando mais de US$ 130 milhões em compras externas. As

exportações de mais de US$ 500 milhões resultam para cidade
em um saldo positivo de mais de US$ 370 milhões. Produtos
destinados à indústria somam 99% das importações.

Déficit
Guaramirim é o quinto colocado no ranking dos municípios

commaior déficit entre os 15 grandes importadores do estado.
Em dez meses, omunicípio praticamente dobrou o número de

importações em relação ao ano passado. Mais de 70% das

importações da cidade são provenientes da Ásia,
principalmente Indonésia, Índia e China. Materiais destinados
à. indústria têxtil correspondem a mais de 50% das compras
externas de Guaramirim.
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DECISÃO
esporte@ocorreiodopovo,com,br

Malwee/FME (preto) tem a melhor campanha do Estadual, com 96 pontos e apenas uma derrota

Futsal sOO-20 busca título
do campeonato catarinense

. Equipe jaraguaense
lidera o quadrangular .

final com nove pontos

JULfMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
São seis pontos de vantagem

para o segundo colocado.·A

equipe Malwee/Flvlli. chega
com folga no quadrangular
final do Campeonato Cata
rinense de. Futsal Sub-20
Masculino. De hoje até sábado,
o time jaraguaense terá os

últimos três compromissos do

ano e pode confirmar o título
da competição. Com nove

pontos, contra três de Blu

menau, Timbó e São Bento do
Sul, os comandados de Renato

.
Vieira precisam apenas de

quatro pontos.
As partidas acontecerão no

Parque Malwee, com entrada

gratuita. Hoje, às 20h, o con

fronto será contraTimbó e ama

nhã, no mesmo horário, com
Blumenau. Nt;? sábado, às 17h,
fecha o quadrangular com São
Bento do Sul. "O time está bem.
Conseguimos uma boa van-

tagem, mas sabemos que nada
está ganho. Vencemos as três

partidas lá' (ein São Bento do

Sul), mas todas com dificul
dades", disse Vieira .

Em 99 pontos disputados, a ,

Malwee/FMEsomdu96, ou seja,
tem apenas uma derrota em 33

jogos. O artilheiro da equipe é

Café, com 41 gols, quatro a

menos que Andy, de São Bento
do Sul, que lidera a lista. "Não

vejo vantagem em jogar em
. casa. A'vantagerri hás já' cons-
truímos na outra rodada",
concluiu o treinador.'

Atletas voltam com bons resultados do d'uatlo
JARAGUÁ DO SUL

Quatro atletasparticiparamda
última etapa do Circuito Cata
rinense de Duatlo Aquático em

. Balneário Camboriú. O'melhor
resultado foi conquistado por

Solange Benz, que terminou em

terceiro lugar entre as mulheres.
Os outros pódios vieram com

Débora Hom (ouro na categoria
30+), Nara Watanabe (ouro na
40+) e Lucas Watanabe (bronze'
até 17 anos).No próximo domin
go, dia 9, a equipe estará em

Florianópolis, na Travessia In
ternacional da Lagoa da Con

ceição. Lucas, Nara, Solange e DébQra comemoram os pódios no catarinense

,
JABs 1
Hoje, representantes dos dez
Estados que estarão nos Jogos
'Abertos �rasileiros do ano que
vem, estarão em Jaraguá do Sul

.

para um encontro. Na pauta,
.' palestra com o presidente do
Tribunal de Justiça Desportiva de
Santa Catarina, discussão sobre o

regulamento e visita aos locais
de competição.

Contratação no futsal
De olho na próxima temporada e sabendo que pode "perder" o goleiro Tiago
para a Seleção Brasileira em 2008, a Malwee contratou o arqueiro Diogo, do
Colegial. Ele se apresentará no dia.10 de janeiro, junto com, o elenco, que
voltará das férias. O jovem Dudu será emprestado e Thiago Vieira foi

dispensado do elenco. Segundo o técnico Fernando Ferretti, a nova

contratação poderá suprir a .possível ausência de Tiago. AMalwee também

espera algumas definições no futsal espanhol é pode anunciar' um jogador
que já esteve em Jaraguá do Sul e noje está na Europa.

Futuro
Segundo Ferretti, a intenção de

emprestar Dudu é para que ele

pegue experiência e tenha-mais
oportunidades de jogar. "Ele tem um

grande futuro", comentou. Dudu até
foi bem nas semifinais. da Uga no

ano passado, depois da saída de

Bagé e antes da chegada de Tiago.
Mas, este ano, quando foi exigido,
não correspondeu como o esperado.

Muda.nça
" final do Aberto de Futsal estava

,
marcada para o Ginásio do Sesi,
mas foi transferida para a Arena
Jaraguá. o confronto será hoje à,
note, às 20h05, entre Kiferro e 'KibeV
New Car. Antes acontece a disputa
do terceiro lugar. Na semifinal, '

percebeu-se que as equipes se

preocupavam mais em não tomar o

gQI d9 que marcar.

JABs 2
A competição acontecerá de 23 a

27 de abril de 2008 e reunirá,
além de Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Paraná, São Paulo,
Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Minas Gerais, Goiás, Mato
Grosso e Mato Grosso da Sul. As
modalidades em disputa serão:

'

atletismo, basquete, futsal,
handebol, judô, natação e vôlei.

Hamilton lidera
no segundo dia
JEREZ DE LA FRONTERA

LewisHamilton, daMclaren,
liderou o segundo dia de testes da
Fórmula 1 no autódromo de Jerez
de la Frontera' (ESP). ·80m um

melhor tempo de 1min19s371, o
inglês continuou a preparação da
equipe para apróxiina temporada
da categoria,

Logo atrás aparece uma

surpresa,DavidCoulthard, daRed
Bull,queregistrou 1rt1in19s421.No

.

total, ele chegou a completar 80
voltas, apenas sete a- mais que
Hamilton.Opiloto escocêsdeixou
para trás Felipe Massa, da Ferrari,
que registrou o terceiro melhor

,

tempo. O piloto brasileiro, que se

casou na sen:tana passada, chegou
a completar 97 voltas emJerez e a
registrar 1min19s761, um tempo
Os018 mais veloz que o de seu

companheironaFerrari, o finlandês
KimiRãikkõnen, o quarto do dia.

Outrobrasileiro a irpará apista
foi Nelsinho Piquet, com a Re
nault. O pi' �"f) enfrentou pro-

v,
• OIVULGAÇÃO

Hamilton segue bem na Espanha

blemas com o carro durante este

segundo dia e teve que voltar para
'

os boxes a pé.Apesar disso, chegou
a completar 71 voltas.
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Vasco poderá contar co� Romário
-

em torneio nos Emirados Árabes
, .

mundial anunciou nesta terça-
feira ter sido, flagrado no exa

me antidoping por uso de
finasterida, uma substância
existente em um remédio contra

queda de cabelos. Após Ro

mário apelar para ser julgado
ainda neste ano, alegando que

poderia antecipar a sua apo
sentadoria se a definição do caso
fosse demorar, o presidente do
Superior-Tribunal de Justiça
Desportiva, Rubens Aprobatto,
disse que o julgamento poderá
ser antecipado.

RIO. DE JANEIRO
Mesmo com a suspensão

preventiva de 30 dias, Romário
recebeu uma boa notícia. O
atacante poderá defender nor
malrriente QVasco no Torneio de

Dubai, que fará parte da pré
temporada da equipe e será
realizada em janeiro.O artilheiro
está apto para atuar, pois a

punição imposta é válida apenas
para competições organizadas
pela Fifa e CBF (Confederação
Brasileira de Futebol) .

Aos 41 anos, o tetracampeão
•

Equipes de. bo_lão 23 feminino da Weg ficaram em primeiro (azul) e terceiro lugares no Estadual

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

Equipes viajampara sul
brasileiro dos Jogos do Sesi

O diretor de lazer do Sesi de

Jaraguá do Sul e chefe da

delegação catarinense, Giovane
de Carvalho, avalia a mudança
de comportamento "tias e�:
presas com as atividades de lazer
da entidade. "Temos um pro- ,

o '

grama chamadovalores do
.

esporte que iuceritiva a par
ticipação dos atletas. Issoreflete
no cémportamento "dentro' da
empresa", comentou. O_re� .•

sultado pode ser percebido na

participação no evento mu

nicipal. Em 2004, foram .9.68

pessoas. Neste ano, 1,7 mil

funcionários estiveram nos

Jogos do Sesi. Rômário só cumprirá pena em torneios promovidos pela CBF

voltar com o título. A com

petição começa nesta sexta-feira
e segue até domingo.

As meninas da Marisol

Marisol vai com futsal
feminino e Weg com

bolão 23 e tênis de mesa

chegam credenciadas com oito
JUliMAR PIVATTO títulos da fase municipal e

JARAGUÃ DO SUL '" regiónal, aiém� do Estadual
Hoje à noite, três ,�q�ipes ;;.-conquistado este ano. A estréia

jaraguaenses viajam para Bento será contra a Vernisul (RS), no
Gonçalves (RS), onde disputam sábado de manhã. O bolão 23
a fase sul-brasileira dos Jogos do feminino terá como adversários
Sesi. AMarisol vai com o futsal a Marcopolo (RS) e a Copel
feminino e a Weg com o bolão (PR). A equipe já conquistou o

23 feminino e o tênis de mesa título brasileiro na modalidade.
masculino e feminino. As vagas
foram conquistadas na etapa
Estadual, na semana passada. E
todas viajam com chances de

Por fim, o tênis de mesa irá com

Alessandra Dias e Charles

Peters, os dois com vários títulos
nesta competição.

Comuni,cado. , �."

,

O Guia Fácil está preparando a' nova' edição da lista telefônica
de Jaraguá ,e região, que trará gré)ndes n_ovida�es.

'

Não deixe que suaempresa fique"�eJora!
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