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Ultimo dia de
novas matrículas
-no Fundamental
o ano de 2007 fechou

com 13.422 estudantes

imatriculados, o que,
.

�:/ �Pf�senta aumento de
,

�>W� no total 'em comparação
.".,.<',. -'

;

,£�,com o ano passado.
ir. PÁGINA4

Menor infrator

pode ficar mais
'tempo internado
Pesquisadora crítica alterações '

';, debatidas pela Câmara de

; Deputados e propõe
'investimento em pOlíticas

_
voltadas para os jovens.

, • PÁGINA 14

Indústria de, se
, contrata mais
,

em relação a 2Q06
Dados do setor foram

divulgados ontem pela Fesc.

• PÁGINA 13

Câmara pode ter
outro presidente

" .

no proxtmo ano

Décio Piske (PP) admite a

possibilidade de renunciar à

presidência da Câmara de
Vereadores de Schroeder e
dar chance para Nelson
João Zoz (PSDB).
• PÁGINA 4

JARAGuA DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.797 • R$ 1,00

Quadrilha assana dois ..postos
de combustível·em uma manhã

. . �.

As polícias Civil eMilitar procuram os criminosos responsáveis
pelos assaltos realizados na manhã de ontem. O primeiro
aconteceu no PostoMime da RuaWalter Marquardt por volta
das 7h, quando dois homens armados renderam a sub-gerente

do posto, uma funcionária do escritório e levaram o dinheiro do
, caixa. O outro aconteceu perto das 11h, no Posto Rudnick, na
BR-280, em Guaramirim. A PM. não descarta a hipótese dos
dois assaltos terem sido praticados pelamesma quadrilha.

• PÁGINA 5

ONG FORMA CRIANÇAS EM CURSOS E OFICINAS
PIERO RAGAZZI

A ONG Entre 'Amigos promoveu a formatura de 40 crianças que participaram de oficinas de música e esporte no Boa Vista. PÁGINA 7
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.• EDITORIAL

Dia especial
HojeoBrasil inteiro comemora .

oDiaNacional das Apaes.Adata
é importante, pois promove uma
reflexão, sobre o trabalho
desenvolvido por esta entidade.
A Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - é considerada
a maior ONG do mundo, com
mais de 2.103 instituições
espalhadas peloBrasil.Hámais de
50 anos atua na busca pela
garantia dos direitos das pessoas
com deficiência.

No município, o movimento

apeano teve início em 1973 e

hoje, atende cerca de 270 alunos
de Jaraguá do Sul, Schroeder e
Corupá.A entidade oferece um

serviço gratuito, com orienta

ção especializada sempre com o

objetivo de proporcionar uma
qualidade de vida maior aos

portadores de deficiência

A inclusão ocorre nas escolas,
nas lanchonetes, nos shopping
centers, no trabalho e

'nas igrejas

intelectual, ou múltipla. A
escola já promoveu a entra

dade 36 alunos no mercado de
trabalho.

Os dias atuais são marcados
por um grande movimento de
inclusãoda pessoa comdeficiência
no mercado. Mais empresas
buscamse enquadrarna chamada
Lei de Cotas, que obriga a

contratação de 2% a 5% de
funcionários com deficiência.

Este exemploindicaque háum
processosocialemcurso, chamado
inclusão. De um lado, a sociedade

começa aperceber a existência de
pessoas portadoras de deficiência
e a se organizar, para acolhê-las
e, de outro, as próprias pessoas
com deficiência começam a se

mostrar, a reivindicar seus

espaços, a exercer seu papeL
Como todoprocesso social, este

tambémé complexo e acontecede
forma gradual. Afinal, para que
a inclusão aconteça é preciso
modificar séculos de história, de
preconceitoe isso não acontece

de um dia para o outro. A
inclusão ocorre nas escolas, nas
lanchonetes, nos shopping
centers, no trabalho, nas igrejas �

enfim, em todos os espaços.
Auxiliar nesta missão, seja
batalhando para diminuir o

preconceito, ou seja, preparando
os alunos para inclusão é Uma das
mais nobres bandeiras daApae.

• PONTO DE VISTA

o melhor Natal desde 1994
Não, você não está sonhando,

nem imaginando coisas. Coin a

recuperação da economia, juros
em queda e crédito em alta, o
Brasil resiste à crise externa do
dólar e do petróleo, preparando
se para as festas de fimde ano com
omelhor cenárioeconômicodesde
1994. A economia brasileira vive
um confortável período de
estabilidade, oqualpermite prever
que o país teráomelhorNatal dos
últimos treze anos. Apesar da
indecisão quanto à CPMF,
economia e política ligeiramente
se descolam, de modo que o

sucesso da primeira está mais

independente dos (d)efeitos
desastrosos da segunda.

Este vai ser omelhorNatal em
muitos anos, por sermais saudável

. que aquele vivido imediatamente
após oPlanoReal.Naépoca, opaís
acabava de entrar num' cenário
econômico pouco familiar, pois o
Brasil tinha crescido quase 6%, o
crédito estava muito folgado, a
rendahavia aumentado como full

da inflação.O consumo explodiu.
No ano seguinte, muitos bancos
tiveram enorme dor de cabeça.
para recuperar os empréstimos e o
número de inadimplentes dobrou
em 1995 (em relação ao ano

anterior).
Uma economiamais saudável

não
.

se faz apenas com bons

pagadores. Mas sem eles tal

objetivo é inatingível. As

operações de crédito oferecidas

pelo sistema financeiro somaram

R$ 880,8 bilhões em outubro; o
equivalente a 34% do Produto
Interno Bruto. Em setembro, o
volume total do crédito cor

respondia a 33,3%. De acordo
com o Banco Central, esse é o

maior volume desde junho de

1995, quando os empréstimos
dosbancos equivaleram a 34,7%
doPIB.

Some-sea esse cenário uma

safradeprodutos deboaqualidade
'e preços razoáveis epode-seprever
sem muito erro que o este Natal
será diferente para o comércio e a

• Randal Gomes,
Coordenador de
Relações
Institucionais e do
curso de Comércio
Exterior da Fatej

indústria brasileiros, injetando
recursos na geralmente estagnada
economia dos primeiros meses do
ano de 2008. Aliado a isto; o
Carnaval do próximo ano chega
cedo e o país terá mais tempo de

produzir e comercializar.
.

Por fim, com a criação de

empregos e uma leve melhora no
ritmo das dispensas, o trabalhador
brasileiro está mais seguro. Há
realmentemaiorvolume de renda
total em circulação, más sem

aumento real nos salários dos
trabalhadores.O que injetoumais
dinheiro na praça foi a abertura
de quase 1 milhão de vagas no

mercado de trabalho� Isso significa
que mais pessoas terão dinheiro

para gastarneste fim de ano.Mas

independentemente de religiões,
é importante lembrar que por trás
da época maravilhosa.: há um

aniversariante igualmente es

pedal, que transformou a

sociedade como a conhecemos e

que precisa ser lembrado neste

25 de dezembro.

•. DO LEITOR

A arquitetura da felicidade
Lembro-me quandona pureza

de criança, risquei meu primeiro
desenho de uma casa. Minha
queridamãe ainda guarda o papel
e nele posso viajar ao passadoe
recordar as educadas frases adultas
dos que naquele dia viram o

rabisco - "mas que bonito", "que
beleza meu filho" e entre tantas

referencias a'''belezà' demeunada
incríveldesenho, existiu uma frase,
da qual guardo na alma, ela dizia:
- "muito belo seu desenho, é obra
de arquiteto"! Isto aconteceu a

mais de 25 anos.Não que este {ato
tenha.motivado minha profissão,
o desenho era realmente terrível,
mas o interessante é perceber que
no pensamento das pessoas,
arquitetura e beleza estão
intimamente ligados.

Uma casa de duas janelinhas,
uma porta, telhado, chaminé,
caminho, uma arvore. e o sol alto
no céu, um simples desenho com
os livres traços de infância, me faz

hoje perguntar, � qual a maior
missão de um arquiteto?

Na segurança de minha casa,
ainda criança, os olhares curiosos
perceberam a vida lá fora.
EncontreiaRua. Bairrodo interior,
estrada de chão, esgoto a céu .

aberto e nomeio a tantodesgosto,
os amigos. Chutando bola,
pedalando, socializando. Da rua
para apraça, da praçapra rua e de
volta a casa, assimdescobriminha

, cidade e foi à frente da igreja, que
percebio quão grandioso pode ser
a força humana em proporcionar
riqueza aos olhos e surpresa à

emoção. Eu estava no lugarmais
bonito demeu bairro, o espaço de
maiororgulhodopovo local. Igreja
aberta à rua, com arvores, jardins
e uma obra de tamanho incrível
para a jovem criança que nela
pousava os olhospelaprimeiravez.
A riqueza, acultura e ahistória

sâo t�mbém repassadas pela
arquitetura, e se paredes
pudessem falar, quanto teriam a

nos acrescentar desde ós tempos
remotos até hoje, pois as

edificações têm marcado em
-

pedras o caráter, a ambição e os

valores huÍnanos.
Já desde os primórdios, o

homem foi além da praticidade,
edificando abrigos ou templos com
intuito de impressionar, causar
surpresae buscar beleza. "Quando
algo cria beleza, tem na belezasua
própria justificativa" Oscar

Niemayer � "Nada trás mais

felicidade ao ser humano do que
a beleza" Dominico diMasi
Amaiormissão da arquitetura

seriaentão abeleza? Meus amigos;
tenho fortes razões para acreditar
que sim, pois diante tantos

elementos fundamentais em uma

edificação, como funcionalidade,
e utilidade, a beleza é o que mais
mexe com a emoção humana, é
nela que arquitetura alcança a

feliéidàde�
.

.

MaS o que é um edificio belo?
.

Para Buscar a resposta volto à

criança que fui e descubro que, o
que é belo só pode estar ligado
diretamente à emoção humana,
pois ali, no bem estar de cada um
e dentro do coração de cada
pessoa é que mora a beleza e é lá
que o verdadeiro arquiteto acerta
quando produz uma obra que se

ergue ao tempo e encheo homem
de felicidade,

11 de Dezembro é o dia do
arquiteto; daquele eterno rapaz,'
ou eterna moça, que vê o tempo
passar,masmantém opensamente
vivo no novo, no ousado, seja
representando o passado, seja
buscando o futuro.

,

iii Raphael Cavàlcanti da Silva,
arquiteto

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
,
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por ,carta no endereço Coronel
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. E obrigatório infonnar nome
completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

Diretor: Nelson Luiz Pereira Editora: Patrícia Môraes
fB O' CORREIO DO POVO

�!'I'.2!31t

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246 - CEP S9251-200 - Caixa Postal19
Centro - Jaraguá do Sul - SC . www.ocorreiodopovo.com.br
Telefone: 47 3371-1919/ 3055-0019� Fax: 3276·3258 '--1E-N-TR-E-G-AS-:-S-S1-9--3-0-1s-'1Plantão Redação: 8835·1811 - Plantão Comercial: 8835·1872
E·mails: diretoria@ocorreiodopovo.com.br • redacao@ocorreiodopovo.com.br - comercial@ocorreiodopovo.�om.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO

Tpnninal
Já está nas mãos do pro

motor Aristeu Xenofontes
Lenzi toda a documentação
que envolve adenúncia e as

investígaçõesda Comissão
Processante da Câmara de
Vereadores sobre supostas
írregularidadesdemanipula
ção de prazos para as obras
do novo terminal central de
ônibus coletivo.

SPm data
O novo prazo solicitado

pela Canarinho que, con

tratualmente, responde pela
obra na condição de con

cessionária que teve o be
neficio de exploraro serviço
pormais dez anos em regime
de monopólio, é 31 de ja
neiro de 2008. Projeto do
Executivo até hoje não foi

votado, e nem será, garante
o presidente da Câmara
Rudolfo Gesser (PP).

Mistério
E, sem isso, aobranão co

meça, garante, por sua vez,
o secretário de Urbanismo
Afonso Piazera Neto. Na .

verdade já poderia ter co

meçado, comou sem auto

rização da Câmara. Tem
coelhonessemato.

Pl'PSídio'
Câmara aprovou projeto

do prefeitoMoacir Bertoldi
(PMDB) doando aoEstado
uma áreade 6.899,25metros
quadrados no [aragua Es

querdo, para ampliação do
presídio regional. Sem data

para começar a depender
apenas de verba pública. Se
osetor privado não tomar
a iniciativa, como tem feito

,

na segurança pública e

saúde, a obra não sai tão
, cedo. Podem escrever isso.

Empresa Ambiente Melhor, de' São Paulo, já
entregou laudo técnico'scíbre'a explosão ocorrida na
áreade estaci(jnamentodaArenaernjulhoprovocada
por g etan0; O laudo sugere que outra empresa,
mais ializada; inve' o que defato ocorreu.
Mas aponta que a édm o, embora: não estando
sobre a área do antigo�ão" por estar emplano mais

ntilado, fa o adliriul

Do lpitor 1
Presidente Lula ataca opositores e diz que o país não

pode abrir mãos dos R$ 42 bilhões da CMPF, se não,
quebra. Por isso quer a prorrogação até janeiro de 2011,
quando acaba o governo dele. É de se concluir, então,
que o próximo presidente,como primeira providência,
vá querer nova prorrogação ou, até, transformar essa

medida provisória em lei. Se não, quebra,

Do lpitor 2
Se Lula, antes radicalmente contra a CPMF, diz que

quem não quer a prorrogação são os que sonegam

impostos, então é razoável conduir que, pelo menos à

época do anúncio feito peláministro da Saúde José Serra
(PSDB),o presidente sonegava,

No ,PPS
PPS de [araguá doSulencerra atividades do ano amanhã,

reunindo filiados e simpatizantes na'Walter Marquardt,
Galeria Vasel. Às 19 horas, em evento diferenciado, diz o,
presidente do diretóriomunicipalHumberto GrossI.

Pennitido
Com base em legislação

que autoriza a prefeitura a

alterar cláusulas contra

tuaismesmo depois da obra
iniciada por 'empreiteira
vencedora de licitação, o
secretário deObras Alberto

João Marcatto respondeu
na Câmara a questiona
mento do vereador Ronal
do Raulino (PDT).A obra
em questão é de asfalta-

, menta no Garibaldi, onde
a contrapartida da prefei

, tura resumia-se a compra
e colocação de tubos.

Praça
Na rua Jorge Czer

niewicz; no bairro de
mesmo nome, a prefei
tura vai comprar área

por R$ 900.000,00, que
passa a integrar o patri
mônio público como bem
de uso público especial. '

Será destinada à am- '

pliação de praça pública
ali existente. Com o

vandalismo ém ascen

são, quem vai cuidar

dela, depois, são 'outros
quinhentos".

Cobrando
"É o verdadeiro calote

institucionalizado", diz
o presidente da OAB/
SC Paulo Roberto de
Borba. AUnião, estados
e municípios devem algo
em torno de R$ 100
milhões de precatórios,
diz. A OAB catarinense

quer cobrar a'dívida e

já faz levantamento do

que devem os -municí
pios, incluindo valores

lançados nos orçamen
tos de 2008,-�Depois', o

Judiciário será parceiro
na cobrança.

TERÇA-FEIRA, 11 dr dmmbro dr· 20071 3

RETRANCA
Vai pntpndpr
Vire e mexe a técnica de castração de animais para

evitar reprodução sem controle é motivo para

questionamentos veementes entre os que def�ndem e

os que abominam a prática. Mas, emmeio aos contra e

a. favor, homens que fizeram vasectomia e mulheres

que se submeteram à ligação das trompas. Também

para evitar filhos em excesso.

Spgurança
Corupá e Massaranduba já têm seus conselhos de

segurança articulados pelo 14º Batalhão da Polícia
Militar para e feitura de um trabalho de interação entre
a comunidade e a polícia, Indispensável no combate às

ações demarginais contraopatrimôniopúblico eprivado,

Rpga bofp
Nessa quinta-feira, 13, a imprensa enfrenta

equipe da prefeitura em jogo de futsal na Arena
às 19 horas. Depois tem 'confraternização'
patrocinada peloExecutivo.

Incomodados
Vizinhança da 51, na Barão do Rio Branco, reclama

do som que vem do salão em dias de fandango. Consta
que a casa já foiadaptadacomsistemapróprioparaevitar,
mas não o suficiente pata impedir aquele "bum, bum"

,
que faz tremer as camas. Algunsmoradores pensam em

procurar políticos em busca de solução.

Injusto
"O Natal precisa chegar ao Orçamento." Frase do

deputado Serafim Venzon (PSDB) reclamando da

distribuição do ICMS. Hoje na base de 85% para

municípios com base namovimentação econômica, e
15% em partes iguais a todas as prefeituras. Venzon
quer 75% pelomovimenta econômico; e outros 25%,
na ordemde 5% empartes iguais a todos,lO% conforme
a população, 5% pela área territorial e 5% pela
preservação ambiental.

,,',i' ',:I;:c,U �)J. ':.. i; z: �lLl:·'Jl[(-':.HH _lq ',:1]n�7eHj),jI:,. 1{L.]U1I1UJ(1)nJ1l:jllllfnillVblJf;UH:1!
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EDUCAÇÃO

Município encerra matrícula
para o Ensino Fundamental

Piske faz mistério sobre a possível
renúncia da presidência da Câmara
SCHROEDER

-

O vereadorDécio Piske (PP)
admitiu a possibilidade de
renunciar à presidência da
Câmara de Vereadores de
Schroeder. De acordo com a Lei

Orgânica do município, ele
teria de deixar a vaga somente

no final do ano que vem! com o

término da atual legislatura,
Ontem, entretanto, Piske disse
que "pode ocorrer uma renúncia
espontânea", mas fez mistério
sobre qual nome apoiaria para
ser seu sucessor.

Segundo o presidente, a'
intenção é dar "chance para
que outros vereadores assumam
a vaga", repetindo '0 discurso
quando da sua eleição, no final
de 2006. Em votação secreta,
Piske recebeu seis dos nove

votos possíveis. Na ocasião,
prometeu que renunciaria ao

último ano como forma de.
agradecer o apoio recebido.

Nos bastidores, comenta-se
que Piske apoiaria o nome do
vereador Nelson João Zoz

(PSDB). O tucano revelou ser

candidato e espera contar com
o voto do atual presidente, "já
que na eleição passada apoiei
ele (Piske)". Zo� também disse
que tem conversado com

outros vereadores para tentar

garantir a vaga, assim como

tem feito o vereador Valmor
Pianezer (Dem).

Na atual legislatura, o de
mocrata foi vice-presidente e

pela segunda vez poderá con

correr à presidência. "Tenho
trabalhado para isto. Não sou

candidato de situação nem de

oposição. Só quero fazer um bom
trabalho para a Câmara e para a

comunidade", discursou. On
tem, Décio Piske disse que vai

.

c�nfirmar ou não a decisão de
renunciar na próxima sessão,
segunda-feira, dia 17 .. (CT)

Escolas receberam 3%
mais de alunos em

comparação a 2006

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
OS pais que ainda não fizeram

a matrícula dos filhos com idade
para cursaroEnsinoFundamental
precisam ficar atentos. Termina
hoje o prazo oficial de inscrição de
alunos novos na rede municipal.
Quem não garantir a vaga agora,

pode tentar no decorrer do ano

letivo,"porém, temmenos chances
de escolher o turno no' qual a
criança irá estudar.

Diferente do que acontece na
Educação Infantil, a administração
pública não pode negar colo
cação nas unidades escolares aos
alunos do 1 º ao 9º ano. De
acordo com Silvia Piazera, di
retora de Educação de Jaraguá
do Sul, as creches passaram a ser

.

consideradas ummeio de ensino
há poucos anos e por mais que

.

se construam novas entidades é

impossível atender toda a

demanda. Atualmente, as cerca
de 25 creches possuem 3.585
cadastros:A lista de espera conta
com 820 crianças.

Ao contrário, nas séries

Albano Kanzler com 839 freqüentadores é a maior escola do município

fundamentaís não existem dados
de 'falta de vagas. O ano de 2007
fechou com 13.422 estudantes
matriculados, o que representa
aumento de 3% no total em
comparação com o ano passado.
Historicamente, grande parte
desse número vai à escola à tarde
quando está entre o jardim e o 5º
ano. Já do 6º ao 9º, a preferência é

pelo período matutino. Segundo
Silvia, a instituição com maior

quantidade de estudantes ainda
é a Albano Kanzler, instalada no
Bairro Nova Brasília, com 839

freqüentadores.
Em compensação, o cresci

mentomais expressivovemdaTíía
Martins. A Escola Maria Nilda
Salai Stâhelin tem 760 alunos e,
no próximo ano, .ganha outras

quatro salas de aula. A obra
termina até o início do segundo
semestre e exige orçamento deR$
577 mil. Sem ampliação prevista,
o Centro de Educação Infantil
Mareio Mauro Marcatto é o que
possui lista de espera com amaior

quantia de nomes de toda a rede.
O total não foi informado.

or.

Prefeito de Massaranduba assume

a presidência da Amvali amanhã
JARAGUÁ DO SUL

O prefeito de Massaranduba,
Dávio Leu (Dem), assume ama
nhã a Presidência da Amvali
(Associação dos Municípios do

.. Vale do Itapocu). A eleição acon
tece na sede da entidade, com
início previsto para as 18h30.
Como em anos anteriores, a

votação deve ser unânime, já
que o nome de Leu foi escolhido
em consenso entre os sete

prefeitos que integram a

associação, presidida atualmente
por Felipe Voigt (PP).

Dávio Leu não ocupa cargo
na atual diretoria, mas já foi

presidente daAmvali em outras

quatro oportunidades: 1980,
1981,1982 e 1989. Também ter

ceiro vice-presidente da Fecam

(Federação Catarinense dos

Municípios) e prefeito de Mas
saranduba no quarto mandate,
Leu é conhecido pela postura
rígida. a favor dos interesses dos
municípios, inclusive na cobran-'
ça da ampliação de repasses pelos
governos estadual e federal.

Na assembléia de amanhã,
a atual diretoria fará a apre
sentação do relatório dos tra

balhos desenvolvidos durante o
ano. (CT)

mentação e compra de
mat�riais didáticos, peda
gógicos e de limpeza. No
próximo ano, as escolas
reabrem em 13 de fe
vereiro.

O governo municipal
planeja desembolsar R$ 59
milhões e 865 mil em in

vestimentos na Educação
ao longo de 2008. Em 2007,
a previsão inicial era de R$

50 milhões. O aumento do or
çamento, segundo Silvia Pia
zera, vislumbra a contratação
de novos profissionais, além
de financiar obras e o acerto

de contas referentes à ali-

Livraria e Papelaria
r��

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 62
.

.

Jaraguá do Sul· se
3371·9135

.':-'.[
".' -�

_:_-----------�-_:_-------_____;_--------------------_....
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Ladrões rendem empregados
de dois postos de combustível
Intervalo entre os dois
assaltos foi de cerca de

quatro horas, afirma PM

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SULI
GUARAMIRIM

As políciasCivil eMilitar estão
investigando dois assaltos que
aconteceramnamanhãdeontem,
em dois postos de gasolina. O
primeiroaconteceunoPostoMime
da Rua Walter Marquardt (Vila
Nova) por volta das 7h, quando
dois homens armados renderam a

sub-gerente do posto e uma

funcionáriado escritório.O outro

aconteceupoucodepois, perto das
11h, no Posto Rudnick, na BR-

280, em Ouaramirim, no mo

mento em que o supervisor ope
racional e a chefe do setor fi

nanceiroorganizavamo transporte
do malote que continha todo o

dinheiromovimentadono finalde
semana. Até o fechamento da
edição, a polícia não tinha pistas
sobre os bandidos. Os valores
roubados não foram divulgados.

Asub-gerente doPostoMime,
Eliane Vavassori, contou que os

ladrões agiram rapidamente e

acredita que eles conheciam a

rotina dos funcionários e que um

outro comparsa tenha dado
cobertura à dupla do lado de fora
do estabelecimento. "Eles arrom
baram aporta do escritório, apon
taram os revólveres e quebraram
a gaveta onde o dinheiro esi:ava
guardado", relembrou. Eliane disse
que também teve parte do paga-

Posto Mime daWalter Marquardt foi assaltado às 7 horas da manhã de ontem

menta roubado pelos bandidos, e
que os dois erammorenos,magros,
estaturame� e âparentavam
ter poucomais de 20 anos.

No Posto Rudnick, Fredolin
Paust e Claudia Spezzia foram
rendidos enquanto preparavam o

transporte domalote paraobanco.

Depois de roubaro dinheiro, a du
pla fugiu na Kangoo que pertence
ao estabelecimento.O utilitário foi
abandonado antes da ponte qué
leva ao Bairro Bananal do Sul. A
chefe do setor financeiro recordou
que os ladrões aparentaram ter

cerca de 30 anos e estatura me

diana, e que umera loiro e o outro,
ruivo.

O comandante do 14º Bata
lhão; coronel César Nedochetko,
disse que as câmeras internas do

PostoMime registraramo rosto dos
assaltantes, mas afirmou que não
são conhecidos da polícia de
[araguádo Sul. O comandante
não descarta a hipótese de os dois
assaltos terem sido praticados por
integrantes da mesma quadrilha.

Segundo Nedochetko, teste
munhas teriam visto os bandidos
usando um Corsa verde-escuro
parapraticar os assaltos.O coman

dante informou que, depois de

chegar a Bananal,do Sul, os la
drões podem ter ido pela BR-280
ou 101, em.sentido a Luiz Alves,
Biumenau ou a Joinville, pelo
[etorno.A PM repassou informa

ções sobre os assaltantes às polícias
de Barra Velha, Joinville � Blu
menau, que deverão auxiliar na

investigação.

A delegada regional Ju
remaWulf, disseque o período
entre Natal � Ano Novo é o

mais propício para esse tipo de
ocorrência, por causadamaior
circulação de dinheiro em

virtude das férias e de 13º
-

salário. Entre os principais
assaltos que aconteceram na

região este ano, adelegada ressalta
os dois à agência do Besc de
Schroeder - o último aconteceu

na semana passada, dia 4 -; umao

Besc deOuaramirim, emmaio, de
onde os assaltantes levaram cerca

de R$ 100 mil; e urna tentativa
frustrada à agência do Besc do
Portal de Jaraguá, em outubro.Em

todos os casos, os bandidos não
foram localizados. O coman-

.

dante César Nedochetko
aconselha não deixar dinheiro
acumulado no caixa nos fins
de semana e quebrar hábitos
rotineiros nessa época do ano,
pois isso deve inibir a ação dos
bandidos.

Ciclista morre atropelado em

frente ao posto Guaramirim .

GUARAMIRIM
O ciclista LeonardoMiguel de

Campos, 40, foi atropelado na

noite do último sábado, pelo
caminhão dirigido por Silvino
TIssi Filho, placas MFS-3121 de

[araguá do Sul. Leonardomorreu
na hora. Os Bombeiros Volun
tários tiverammuito trabalhopara
retirar o corpo que estava preso

.

na parte traseira do caminhão.
Para realizar o trabalho, a equipe
de resgate teve a ajuda de um

borracheiro que levantou a

carreta. O acidente ocorreu no

quilômetro 55,7 da rodovia BR-
280. O motorista do caminhão

alega que não enxergou ociclista
ao entrar nas dependências do

posto.

RELATÓRIO DE ACIDENTES: Somente na BR-280

Janeiro a Dezembro de 2005
148-Acidentes = 2 óbitos no local do acidente.

Janeiro a Dezembro de 2006
180-Acidentes = 8 óbitos no local do acidente.

Janeiro a Novembro de 2007
200-Acidentes = 13 óbitos no local do acidente.

Final de semana registra dois
acidentes graves em Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL
A aposentada Elzira Hass

Minel, 66 anos, perdeu a vida
ao atravessar a Rua Jorge
Czerniewicz, próximo a Hu
mana RH, por volta das 18h30,
do último domingo. Elzira foi

atropelada por C.I.H., 29 anos,
que conduzia a moto Honda
CO 125, placas MFO - 7961,
com a carona J.M.M, 10 anos,
filha da condutora.
A aposentada, que estava

com dificuldades para caminhar
devido a problemas de saúde,
não viu amoto e acabou grave
mente ferida com a colisão. Ela
teve fratura exposta no braço,

no fêmur e traumatismo cra

niano. A pedestre não resistiu

aos ferimentos e morreu na
manhã de ontem, no Hospital
São José. A motociclista e a

filha sofreram apenas esco

riações leves.
Outro acidente do final de

semana aconteceu na BR-280,
em Nereu Ramos. O condutor
da moto Honda, placas MBS -

2348, conduzida por Antônio
Atanásio Dias, 49 anos, colidiu
com a camionete Ford Ranger,
MMH - 0044, dirigida porO.K.,
46 anos. Antônio foi encami
nhado em estado.grave para o

Hospital São José. (GR)

ACIDENTES REGISTRADOS EM JARAGUÁ ATÉ 31/11

COMUNICADO.
LANCHONETE SOCIETY LTDA.ME. CNPJ 02.729.574/
0001-20, I.E. 253.783.224, situada na Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, 1035, Bairro Centro - CEP -

89251-701, Jaraguá do Sul - SC, comunica que foi
extraviado 01 bloco de Notas Fiscais de serviço, série
IS, Autorização nº 3.080 com as seguintes notas nº 201
à 233 utilizadas e 234 à 250, em branco, conforme
Boletim de Ocorrência nº 00050-2007.

• Moto e Pedestre: 36 • Moto e Caminhão: 35
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Recompensa
A moto Honda Bis 125, corprata, placas MFS-S961 de Jaraguá do

Sul, foi furtada de uma residência em frente a Pituxa Decorações, na
RuaLeopoldoManke, Centro de Jaraguá do Sul.A proprietária deixou
o veículo estacionado na garagem por volta das 2 horas, ao acordar a
motonãoestavamais no local.Os que tiverem informações da localização
do veículo podem entrar em contato pelo telefone 3273-0211. A
proprietária irá recompensar comR$ 500 a quem encontrar o veículo.

COMUNICADO
A Marcatto Administradora de Bens Ltda., comunica que requereu
junto à FUJAMA (Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente),
licenciamento Ambiental (LAP, LAI), para a atividade Loteamento
Residencial, com localização a Rua 418 - Valdir José Manfrini -
Bairro Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - se, MI-56101. o
,prazo para impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a

partir da data desta publicação, sendo que o licenciamento será
'concedido se atendida a legislação ambiental.

NOTICIAS ROTÁRIAS
MÊS DE DEZEM�RO

O Rotary Club esteve na Fatej, fazendo. instrução. Retária,
obedecendo assim os dispesitives de infermações de clube. Cem
certeza estaremos em outro educandário. executando. e mesmo.

trabalhe em 2008, porque para nós de Retary é impertante, pois,
todos devem conhecer a essência de um clube de serviço. que
tem mais de 100 anos, levando. corno objetivos principais a ÉTICA
E A PAZ, para a humanidade.

Estamos sempre em contato cem nesses intercambistas,
que nos desejam feliz natal de tão. lenge, nos faz lembrar e nos

deixa felizes porque estamos no. mês de natal, cem certeza a

paz no. mês de dezembro. é fundamental.
A maier alegria de clube tol receber es novos companheiros:

Eduardo. Gaspar, Thomaz Palma, Dirce Nunes, Leandro. Rames
e Osmar Cesar, trazidos cem todo carinho. peles seus

respectlvos padrinhos para que junte cem clube possam levar a
ética e a paz entre os hemens. Desejames aos novos

companheiros que desfrutem de nesse cempanheirisme e

sintam-se bem em nesse,melo,
Ao. findar de mais um ano. e Retary Club deseja a cemunidade

um feliz natal e um grande 2008, e que todos tenham mais
entendimento. cem as pessoas e, cem e rnundo.

Relações publicas:' arixavier10@terra.com.br

COMUNIDADE
oconeo.comcpoccrelodopcvo.conbr

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá db SuVSC •

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do �

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuV
SC, torna público pelo presente edital, que FIOELIS
TITZ, CI RG nO 488,745-0- SESP-SC, CPF nO

218,700.479-15, mecânico e sua esposa LORI WAll

TITZ, CI RG nO '3,688,004-SSP-SC, CPF nO
021.065.459-75, do lar, brasileiros, casados pelo
Regime da Comunhão Universal de'Bens, anterior à vigência da Lei nO 6,515(77, residentes e domiciliados
na Rua Prefeito José Bauer s/no, Bairro Três Rios do Sul, nesta cidade, requereram com base no art 18
da Lei nO 6,766(79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 5-Prefeito José Bauer,
Bairro Três Rios do Sul, perímetro urbano de Jaraguá do SuVSC, abaixo caractenzado, aprovado pela
Prefeitura Municipal de Jaraguá do SUUSC, conforme C-ertidão nO 78/2005, expedida em 26,04,2005,
assnando como responsável técnico, o técnico em agrimensura José Clênio Vargas de Oliveira, CREA
nO 014266-2, ART nO 2196702-8, O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de
148,091 ,06m2, sendo constitufdo de 9 (nove) parcelas, sistema viário e remanescentes,

O prazo de impugnação porterceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data, da última publicação
do presente edital, e deverá serapresentada porescrito perante a OficiaJa que subscreve este, no endereço
da Serventia: Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do SuVSC,

Jaraguá do Sul, 07 dezembro de 2007.
A OFICIALA.

EDITAL

INFORMATIVO PAROQUIAL
15/16 DE DEZEMBRO DE 2007

SÁBADO
17H30 - RAINHA DA PAZ.
17h30 - S. BENEDITO
19H - SÃO LUIS GONZAGA
19H- PERPETUO SOCORRO
19H-MATRIZ

DOMINGO
7h-MATRIZ
9h-MATRIZ
8h30-MOLHA

, 19H - MATRIZ
8H30-S. CRISTOVÃO

_

Fraternidade e Amazônia
"Vida e Missão neste ehãe"

30 DOMINGO DO ADVENTO
Alegrai-vos! O�Senhor está perto!

Vivemos o domingo marcado pela alegria e pela certeza 'do
Senhor que vai chegar. Ele está próximo. Deus vem e

_ transformará o deserto num paraíso, curará os doentes,
vencerá o pecado. Nele experimentamos a liberdade na sua

plenitude. Por isso, aguardamos sem desistência e sem

resistência àquele que vai chegar. Jesus manda dizer a João:
os cegos'vêem, os surdos ouvem, os leprosos são curados,
os mortos ressuscitam e os pobres escutam a Boa-nova. Ele
nos trouxe a vida em plenitude. O que nossa comunidade
espera ou quais sinais ela ainda exige?

,

Esta época do ano émarcada por
encerramentos e conclusões, no
Colégio Marista São Luís não é

diferente

FALECIMENTOS
Faleceu às 6h do dia 10/12, a
senhora Elzira Hass Minei com
idade de 66 anos. O velório foi
realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento será
hoje ás 09h no cemitério
Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 16h do dia 9/12, o
senhor Jorge Martins com idade
de 73 anos. O velório foi realizado
em sua residência e o sepultamento
no cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 14h do dia 9/12, o
senhor Nilo Jose Zanin com idade
de 67 anos. O velório foi realizado
na Igreja Nossa Senhora Aparecida
na Ilha da Figueira e o

, sepultamento no cemitério
Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 16h do dia 9/12, o
_
senhor Roberto Branderburg Gom '

idade de 52 anos. O veíóno foi'
realizado na Igreja Evangélica
Lutherana lI�a da Figueira e o

'_ sepultamento no cemitério

M�ilicipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 22h30 do dia 8/12, o
senhor Miguel de ,Campos com
idade de 41 anos. O velório foi
realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério
Municipal de Guaramirim.

LOTERI-AS
• DUPLA SENA

• FEDERAL

Ainda no final do mês de expectativa, pois é o dia em que o mensagens que resgataram a

n o vem b r o t i vem o s o Bem Velhinho vem nos visitar. É o caminhada vivenciada pela turma
Encerramento do Ensino encanto do Natal fazendo parte e que foram deixadas pelos
Fundamental I, onde os alunos da vida destes pequenos, Além oradores e professoras amigas
puderam através de belas da presença do Papai Noel e de turma, e diretor geral Irmão.

r=r«: a p r e sen t a ç õ e s, que distribuição de lembranças, Evilazio, agradeceu a confiança
__�.."".�'1racenteceram no Complexo tivemos as apresentações de que os pais deposítararn no

Esp c � t i v o d o C o I é g i o , cada turma, retratando um pouco Colégio quanto à educação de
demonstrar sua preocupação do que mareou o ano com o seus filhos. Destacou a nova

com a paz no mundo. Que com estudo dos nomes de turma. caminhada, os nevas desafios,
pequenos gestes do dia a dia E no último dia 07 de dezembro, a' 9 o r a c om' m a i s

podemos valorizar o outro, no auditório do CPL, aconteceu responsabilidades.Nesta
destacando a importância no a solenidade de formatura do solenidade também foram

olhar, sentir e ouvir o outro. TerceirãoMarist, que contou com homenageados 7 formandos,
Para a Educação Infantil e 10 ano, a presença de pessoas que ajuda alunos maristas desde 1995.

Encerramen·tos no Marista
o dia do encerramento é ram os alunos nesta caminhada

a g u a r dad o c o m mui t a da vida escolar. Além das
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CIDADÃOS DO FUTURO Primeiro encontro de Omega
--

�. da região do Vale do Itapocu
L.:_ 11_ JARAGUÁ DO SUL

lL Foi realizado no sábado 0'1Q

.' ,:_j.'.h',',..,
encontro de Omega de Jaraguá

'�/ •
do Sul, organizado por Ricardo
Wehmuth, 28, e amigos. O
encontro teve a participação de

proprietários do veículo de
Joinville, Blutnenau, Balneário
Camboriú e Gaspar. Os veículos
estiveram estacionados nas

dependências do Posto Behling
até a tarde quando foi realizada
uma carreata pela cidade.

Segundo Ricardo, este é o

terceiro encontro, estadual da
modalidade no Es tado e

Jaraguá do Sul foi escolhida
para sediar ó último encontro
de 2007, já que o clube do

redacao@ocorrpiodopDvo.com.br

Crianças do Morro Boa Vista receberam certltlcadode conclusão das oficinas promovidas pela entidade

ONG Entre Amigos forma 40
crianças em cursos e oficinas
Em dia especial, os
moradores do Boa
Vista se apresentaram .

OSNIALVES
GUARAMIRIM
o último sábado foi especial

para 40 crianças que con

cluíram as oficinas patrocinadas
pela ONG Entre Amigos, no
Morro Boa Vista. Durante o

evento, foram realizadas apre
sentações de música e ao final,
os participantes receberam cer

tificado de conclusão. Fundada
oficialmente em 1002, a enti
dade trabalha: �om crianças de
baixa renda de Jaraguá do Sul.
O projeto é desenvolvido atra

vés de oficinas de informática,
música e esporte.

Um dos organizadores da
ONG, José Oscar, conta que a
idéia surgiu entre um grupo de
amigos que distribuía cestas

básicas em comunidades ca

rentes e foi crescendo a tal

ponto que outrasnecessidades

passaram a ser atendidas. Atual
mente a entidade é formada por
100 associados e 20 voluntários,
além dos parceiros como em

presas privadas, Senai, Secre
taria de Cultura e Fundação
Municipal de Esportes. "Esta
parceria é necessária para que

possamos oferecer cursos de

aperfeiçoamento como os de
informática. Também existem

projetos de ensino profissio
nalizante para o ano ·de 2008",
comemorouOscar..

Fernanda Vitkoskí, orien-

tadora educacional do Senai,
afirma que a entidade, através
do comitê de responsabilidade
social, pretende estender as

opções de cursos oferecidos às

crianças carentes e para isso
está elaborando timprojeto com
a ONG Entre Amigos para o

próximo ano.
Além das oficinas voltadas

às crianças, a entidade rea

liza a distribuição de remé

dios, já organizou diversas
campanhas do agasalho e doa
entre dez a quinze cestas bá
sicas por mês.

SERViÇO
Quem quiser colaborar com a

ONG, o telefone para contato é
o 3372-1843 ou 9983-2944.

Adelmo Mesalira, 41, é

funcionário público, casado
com Regina Margarete Rosa
e paideDarlene LinkoskiOli
veira, de apenas nove anos,

que foi uma das formandas do
trabalho assistencial realizado
pelaONG Entre Amigos.

Sem esconder o orgulho
da filha, Adelmo conta que

, Darlene freqüentoupormais

de um ano as aulas de canto e
violão e que apesar da pouca
idade, se tomou uma pessoa

maisresponsável,
"Agora não é mais preciso

ficar lembrando da importância
de não se atrasar para os cur

sos". Adelmo também diz que
a menina ficou mais atenciosa
e passou a ter melhores notas

desde que começou a partícipar

do projeto. "Ela está na se

gunda I série e percebemos
que o desempenho escolar
melhorou. Por isso agrade
cemos o trabalho realizado
pehtONG".

Já a pequena Darlene
afirmou que gostamuito de

participar das aulas de canto
e Violão e que adorou apren
der a tocar BomNatal.

Omega do Itapocu existe há
apenas um ano. Ricardo, que
é presidente do clube, afirma
que o encontro não é para
estimular rachas, borrachões
e nem baderna, mas é um

encontro destinado à família
e aos amigos que possuem o

carro, que tem admiração
pelo veículo e querem trocar

informações.
Ao ser questionado sobre o

motivo da paixão, Ricardo foi
enfático. "O Omega é absoluto,
é luxuoso, confortável, tem
potência e é o melhor veículo
nacional, utilizado até mesmo

.

pelo presidente da república",
-

defendeu. (OA)

Carros estacionados e, em volta, os proprietários apaixonados

Fundo da Infância e Adolescência

.
precisa de doações para projetos
JARAGUÁ DO SUL

OCMDCA (ConselhoMuni
cipal dos Direitos da Criança e

Adolescente) intensifica, neste
- finalde ano, a campanhaparadoa
ções doFIA (Fundo da Infância e
Adolescência).O fundo é que for
nece subsídios para a execuçãode
projetos governamentais, que são

criados pela Prefeitura (como por
exemplo, o Conselho Tutelar), e

, não governamentais, que são de
entidades, mantidas pelo
CMDCA.

Até agora, o conselho arreca
dou cerca de R$ 300 mil. Valor.
consideradobaixopelo presidente
da comissão de finanças, Cleber
Belmonte, já que em anos

anteriores o caixa do FIA chegou
a fechar comR$ 1 milhão.

Para o ano que vemmais pro- _

jetos foram incorporados ao Con
selho. O custo total das propostas
é de R$ 420 mil, ou seja, 'faltam
R$ 120milpara que elas saiam do
papel. Entre os projetos está a

Brinquedoteca do Hospital e
Maternidade [araguá, Bombeiro
Mirim do Corpo de Bombeiros,
o projeto Respeito às Diferenças
da .Apae, verbas para a As
sociação Corporação Musical
Jonal Alves eaquisição de equi
pamentos para aAção Social.

Parafazercornoquea;projetos
ganhem vida todos podem
contribuit: Basta fazerUmdepósito
na contabancária do FIA (Besc
agência 038, conta corrente:
042.818-0). Outras iníorma-ções
pelo telefone 3372,8170 ou no

email cmdca@jaraguadosul.
com.br. (GR)
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A Doce Sabor tem Q diferencial:
Entregamos seu pedido para area

central da eidadem

Alameda 25, sala 11 .. Fone 3055-2,229
-

-;:', câmara MUl1icioa'l
k;/

, íle jaRaguá:·ilo 901 ".';"�::�: / 'h' ;��<>�:,,, «'"� "M?:/'> x,/"

Foi aprovado em votação unica o Projeto de Lei
número 310/2007. O Projeto autoriza a aquisição, por

, compra e vendá, pelo MunicIpio, da área de 2.827,00
m2� parte do Imóvel contendo a área total de 5.654,00
m2, de propriedade de Elisabeth Weigert Maier,

. l Valburga Weigert Maier e Verônica Weigert Maier,
situada na Rua Jorge Czerniewicz, no bairro Czemie
wicz, A área a ser adquirida pelo valor total de R$
900.000,00. A área passará a integrar o Patrimônio
Público Municipal na categoria de bem de uso público
especial e será. destinada à ampliação da Praça
Municipal existente no local.

Já o Projeto d_!l Lei número 317/20fJ7 tem por
objeto a doação ao Estado de Santa Catarina a área de
6.899,25 m2, parte do imóvel contendo a área total de
104.092,56m2, situada na Rua Alvino Flor da Silva. no

: bairro Jaraguá 84, Por intermédio da Secretaria de
i Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, a,

: 'área será destináda à ampliação do Presídio Regional
; deJaraguá doSuI.

O Projeto de Lei número 318/2007 suplementa e
,

: anula dotações do. orçamento vigente. _

O crédito
: suplementar no valor de R$ 159.611,49 e a conse

, qüente anulação parcial das dotações orçamentárias
: visam atender as despesas das atividades de-
senvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e

Cultura e pela Fundação Municipal de Esportes (FME).
. O novo Projeto. de Lei que altera a estrutura

administrativa do Serviço Autônomo Municipal. de Água
e Esgoto (SAMAE) foi à votação na sessão plenária de
ontem (03i12). O P!ojeto iniciai. foi reprovado pelos
vereadores e reencaminhado ao prefeito. A nova versão, .

de número 30S/200i. foi aprovada por unanimidade em
votação única. Dos seis cargos -questionados pelos
vereadores, .

_

Já o Projeto de Lei número 312/2007 abre crédito
suplementar no valor de R$. 4 ..394.006.04 e anula

parcialmente as dotações orçamentárias. O Projeto de
Lei visa atender as despesas pertnentes às atividades
desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito; pela
Procuradoria Geral: do Municfpio; pelas secretadas de

'

i
Administração; de Educação e Cultura; de Obras
Públicas e Habitação; de Desenvolvimento Social e

.

I
mma; de Urbanismo;. pelos encargos Ger�s do

Municipio; pelo Fundo Municipill de Saúde (FMS); pelá
Fundo Municípal de Assistência Social (FMAS); pelo ,

Fundo Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento Rural
(FROAGRO); pela -Fundàção Municipal de Esportes '

(FME); pela Fundação Cultural de Jaraguá do Sul; pela
Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (FUJAMA) e

pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento. Econômico

(FUMDEC).

" "- o"
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TROCO NA TROCA • TRANSFERÊNCIA GRÁTIS • MA·IS DE 90 OPÇÕES EM ESTOQUE
,

COMPARE FACA UM BEST DRIVE
# '

Confira o valor de entrada para cada veículo • Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Validade 12/12/2007

� Toda.1Joho

e>'� F'REli ...__ INCWSO•.

CataguáAuto Bite
Uma relação de confiança.
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2 O CORREIO DO POVO

PALIO· Vende-se, 06. Flex. cornpl, -
AR. R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990.

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

PAllO - Vende-se, ELX. 04/05. AR.
DH. VE. TE. AL.RL. Tr: 3275-6977.

PALIO - Vende-se, 06. 4p. AR. cinza.
R$ 25.500,00. Tr: 3370-1120 ou

9134-7763.

UNO • Vende-se, 98. 4p. R$'

DAR
uro peças _

Rua Walter Marquardt, 2665
Barra do Rio Molha

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

eel: 9975-2142

e-mail: cunha@netuno.com.br

7.000,00. + 25x R$ 297,00. Tr: ASTRA - Vende-se, 99. compl. GNV.
3370-7405. azul. R$ 23.500,00. Tr: 9983-1925.

UNO - Vende-se, Mílle. 93. R$ CELTA - Vende-se, VHC. 4p. 03. R$
7.000,00. Tr: 3370-8415_ou 9654- 22.900,00. Tr:8816-6666.
9585 após 171'1.

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

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

DEL REV • Vende-se, 90. R$ MONZA. Vende-se, 94. 4p. GNV. R$
4.500,00. Tr: 9962-8650. 13.500,00. Tr: 3275-3538.

ESCORT - Vende-se, XR3.
conversível. 88. ou troca-se por
moto. Tr: 3370-0760.

ESCORT .• Vende-se, Hobby. 94.
bordo. R$ 7.500,00. Tr: 8814-3552.

ESCORT - Vende-se, Sw. 98. campI.
-AR. R$15.500,OO. Tr: 3273-1798.

F100 - Vende-se, Super Sab. 93/94,
diesel. Preta, Capota de fibra.
AR.DH.AL. Tr: 3376-2275,

FIESTA • Vende-se, 03. 4p.
AR.TE.AL. branco. R$ 24.700,00. Tr:
8823-8479,

RANGER· Vende-se, XL. 96, campI.
GNV. Tr: 8822-2648.

Si O - Vende-se, 97. cinza. CampI.
GNV. CUR. R$ 24.000,00. Tr: 9128-
8100.

VECTRA - vende-se, GLS 94. GNV.
R$15.800,OO. Tr: 8816-6666.

VECTRA· Vende-se, GLS. 97. cornpl
R$18.000,OO: Tr: 3276-1914.

FUSCA • Vendes-se, 74. branco.
Bomest. Tr: 3275-2416.

FUSCA - Vende-se, 74. reformado.
R$ 2.200,00. Tr: 3373-6524.'

FUSCA • Vende-se, 79. Fafa. ou

troca-se pôrmoto. Tr: 8424-2073.

FUSCA· Vende-se, 80. R$ 2.800,00.
Tr: 3273-1688 após iSh.

GOL· Compra-se, 16V. 4P. 00 à 02.
Tr: 3374-0649.

.

TERÇA-FEIRA, 11 de dezembro de 2007

PLACID/NO

ASTRA- Vende-se, Ol.8V. 4p. campI.
R$ 45.400,00. Tr: 3275-1754 ou

9933-4763.

M070S

1 CG TITAN 1502005 t 1 TWIESTER 2003 t 1 FAN 1252005 t

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

48X DE 179.00 + 48X DE 299.00 + 48X DE 169.00

1 YBR2005 trl TITAN 1252002 t 1Web 100 2003 cf partidat

R$ 3.950.00 R$ 3.550.00 R$ 2.700�00
, ou 300.00 de entrada OU NADA ENTRADA ou R$ 200.00 de entrada

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

Gol 99 4fp completo

R$ 15.900.00
ou R$ 300.00 de entrada +

8x de R$ 490.00 tro,ca p/mot

rl XT 225 t 1Hunter 1252005 cl partidat
�--------------�

R$ �.500.00
ou R$ 200.00 de entrada

+ ,36X de R$ 165,00

R$5.650.00
OU NADA DE ENTRADA

+ 36X DE 276.00

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1400 - Sala 01
Centro - 89251 - 100 - Jaraguá do Sul / sc (47) 3273·0066

"'2_780 00

"'5_088,00
"'7_040,00
"'9_"'70,00
2"'_300,00
25_"'47,00

...Que a luz do Natal
brilhe para você...

...Fazendo do sen sonho

ullla realidade...

2 ... 360

249,96
252,"'8
284,79
320,37
356,00
420,29

-

FELIZ NATAL••.
Agora ta_bé_
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38149 32417

445,07 378.20
40.000,00 508,66 486,26
50.000,00 635,82 540,29

3371·8153 .. 9936·1304 60.000,00 762,98 648,34
70.000,00 890,15 75,6,40.
80.000,00 1.017,31

Rua: João Januário Ayroso, 80 - sala 03 • Jaragu'á do Sul

Site: www.uniaocat.com.br - E.mail:uniaosilver@netuno.com.br
. 90.000,00 1.144,48 972,5" .

.. 00.000,00
'

".27"1,64 ".080,5�
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CLASSE A - Vende-se, 160. 02. preto.
revisado. Tr: 8424-2222 ou 3373-3373.BARRA

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

MICRO-ÔNIBUS - Vende-se, Mercedes

Bens.99!00.compl. c! frigobar.TV.OVO. Tr:
9654-5380.

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

PICAPE • vende-se, tipo Jipe. Ótimo est.
RS 7.500,00. Tr: (47) 3375-2136.

GOL- Vende-se, 03. Power. RS 21.500,00.
Tr: (47)3273-5497 ou9963-7717.

GOL· Vende-se, 98. 4p. vir. á comb. Tr:
3376-4648.

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

SAVEIRO· Vende-se, GL. 95. verde. R$
11.600,00. Tr: 3273·0799.

VERANEIO· Vende-se, 73 diesel. OH.AR.
Tr: 3371-2865 ou 9125-3189.

CORCEL I - Compra-se, bom de lata. Tr:
3370-3076 ou 9942-8890.

CAIXAS· Vende-se, 2 p! moto. Tr: 3275-
2079.

,.,

HIPER FEIRAO

O CORREIO DO POVO 3

AGRALE - Vende-se, 95. OH. Baú. RS cf nota.c/ 7.450Km. original. Tr: 9157-

35.000,00. Tr: 3273-1798 ou 8826-2502. 3000 ou 9118·3000.

BIZ· Compra-se. Tr: 8408-3633. TITAN· Vende-se, 97. R$1.000,00. + 20x
R$150,00. Tr: 8429-0678.

BIZ - Vende-se, 00. vermo R$ 2.800,00. Tr:
3371-4309 ou 8845-5780. TORNAOO • Vende-se, 03. Tr: 3371-1335

ou 9953-1446.
-

ERVINO - Vende-se. 13x35. R$ BIZ - Vende-se, 05 outroca-se por móveis
12.000,00. Tr: 3371-8952. novos. Tr: 3371 ·4284.

.

TORNADO· Vende-se, 04. cj·2.000Km
originais. Tr: 3373-0917.

F350 • Vende-se, 03. prata. turbinada e OlZ100 - vende-se, 98. preta. Tr: 9986-
inlerculada OH. Tr: 3275-0002. 2217 ou 3276-2123. TWISTER - Vende-se, 04. preto. R$

7.600.00. Tr: 3370-8415 ou 9654-9585
após 17h.VENDE-SE· C/450m2 e casa de mad. ou CBX - Vende-se, 200. estrada. 99. R$

troca-se por uma chácara ou terreno. Tr: � 4.300,00. Tr: 9169-8197.
3370-3690. WE0100 - Vende-se, prata, 06. R$

1.700,00. + 23x R$ 218,45. Tr: 3275-

0945(tarde).
COX· Vende-se, Strada. 99. R$ 3.900,00.
Tr: 3273-1798.

POP100 • Vende-se, 07. amarela. Capa, YOR - Vende-se, 04. R$ 3.000,00. Tr:

capacete e cadeado. Tr: 3274·8655. 3273-2302.

SHAPON· vence-se, VT 600. 02. chumbo.

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

melhores e mais
clássicas motos da

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

1IIIIIIflIIIUm11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 i l1li11111'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I !IIIII
Rua Adélia Fischer, 120 - Baependi - Jaraguá do Sul - se Fone: (411 3310-061&

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,
_ .,
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i
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automóveis

I
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. ASTRA AOVANTAGE 2007 PRETO I
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Rua: ""alterMarquardt, 1.850 PRÓXIMOALO.lAYAMAHA

www.rotadoautoftlove'.coftl.brLn.ei

CUO SEDAN 1.616V flEX 2005 PRATA

,
! \

SAVEIRO G4 1.6 FLEX 2006 PRETO SAVEIRO SUPER SURF 2008 PRATA SCENIC RT 1.6 l6V 2000 AZUL
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AEAJS E O CPL DE':.

profissões têm muito que comemorar,

já que o setor de construção civil vem
crescendo ano a ano. Prova disso são

os investimentos das instituições
financeiras. Em 2007 elas

disponibilizaram R$ 16 milhões para o

setor, oito vezes mais que em 2002,

quando os empréstimos foram de R$
1,8 bilhão.

cidade existe a mão dos engenheiros e

arquitetos e que a consciência do

papel desses profissionais na sociedade

vêm se consolidando com o passar dos

anos. "A população já tem consciência

de que o nosso trabalho é necessário,

percebemos um aumento da, procura
nos últimos tempos", destaca.

11 de novembro: Dia Nacionall
Hoje é um dia especial para

engenheiros e arquitetos. Isso porque,
eles comemoram 74 de

regulamentação do exercício da

profissão: No dia 11 de dezembro de

1933, no governo Getúlio Vargas, foi
instituído o Decreto Federal número

23.569, regularnentando'as duas

profissões liberais. Este dia passou a

ser conhecido também pelo Dia

Nacional do Engenheiro e do

Arquiteto.

Em Jaraguá do Sul, as duas

O presidente da AEJAS (Associação
dos Engenheiros e Arquitetos de

. Jaraguá do Sul), o engenheiro civil,
Gilmar de Souza, considera o aumento

das construções como um reflexo do

crescimento da economia local. "Foi

.
um ano muito bom, com o aumento

no numero de edificações, por
conseqüência ampliando a demanda

por profissionais para a elaboração e

execução de projetos. Isso tudo devido

à elevação do poder aquisitivo, a
facilidade de financiamento, tanto

para aquisição de terrenos, quanto de

materiais de construção", explica.

Souza destaca que para cada casa,

edifício au prédio construído na

SOCIEDADE
Se observarmos a nossa volta,

veremos a interferência desses

profissionais por toda parte: desde a

habitação e conforto, higiene, a

energia consumida, até os sistemas de

comunicação mais sofisticados. O

papel desses profissionais é essencial

para o desenvolvimento da vida em

sociedade.

Essa importância deve ser refletida·

em ensino de qualidade, fiscalização,
remunerações pelos 'serviços e na

procura por aconselhamento técnico,

No caso da fiscalização, Souza destaca

que o t�e� (ConselilO Regional de

c a s a

GERALDO
AtEóveis eDecorações

Coso Getrolldlo
RIUIO Barão do Rio Bronco;, :MO

1Foole/fflOC 327/5-] 12]

lE-moll:cascgerrolIdlo@1OO1hulloo.com.1br
.

Sillte: 'WW'W.cmdtgelrolldo.com.br

Q\V.t1()
�v.�í��y,v.\tfl. .

�
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JARAGUÃ DO SU l

do Engenheiro e do Arquiteto
Engenharia e Arquitetura) e a

Prefeitura são os responsáveis pela
inspeção. "Hoje qualquer obra ou

projeto deve passar por um desses

profissionais. Infelizmente ainda

acontece a execuçãosem o amparo de

um engenheiro ou arquiteto. No

entanto essas ações têm diminuído

bastante", revela.

Prova do valor que eles exercem na

sociedade é o fato desses profissionais
participarem de vários conselhos

municipais. Entre eles podemos
destacar o CAI (Comissão de

Avaliação e Atualização PI�nta de

Valores Imobiliários), o Comphaan
(Conselho Municipal Patrimônio
Histórico, Cultural, Arquitetônico,
Artístico e Natural), o Conderna

(Conselho Municipal de Defesa do

J Meio Ambiente), entre outros. '

PERFil
Outro ponto levantado por Souza é

,

'o perfil dos jaraguaenses, que é '

baseado, sobretudo, na confiança no
trabalho. A propaganda boca-a-boca

faz com que engenheiros e arquitetos
iocais se destaquem cada vez mais.

"Por ser uma .cidade que preza pelo
bom trabalho muitos preferem
contratar profissionais indicados por
terem realizado excelentes projeteis",
revela o presidente.'

Souza, que transmite o cargo de
,

presidente para Antônio da Fonseca,

hoje à noite, deixa uma mensagem

otimista para toda categoria: "reafirmo

que nos tornaremos forte se

trabalharmos unidos na associação. É
a única entidade representativa dos

profissionais que pode executar um

trabalho em prol dos próprios
engenheiros e arquitetos", finaliza.

SURGIMENTO

Arquitetura:
Embora existam indivíduos, como

Aleijadinho, que na história da

arquitetura brasileira são autodidatas, a'.
consolidação do profissional arquiteto e

urbanista no Brasil se deu efetivamente

com a consolidação das escolas de

arquitetura. Durante o século XIX; a

maior parte dos profissionais possuía
formação de engenheiro-arquiteto
(figura profissional histórica,
relacionada com a arquitetura eclética),
como o paulista Ramos de Azevedo cuja

formação. se deu na Bélgica. Arquitetos
"

formados' no contexto das escolas d� .

Belas-Artes eram relativamente poucos, .:'

devido à atuação isolada da Escola
Nacional de Belas Artes no Rio de

Janeiro.
Durante a década de 1930 a

profissão passou por um primeiro
momento de valorização com a criação
dos CREAs. A partir da década de 1950

consolidam-se as escolas de arquitetura
e urbanismo, cujos currículos eram

influenciados pela arquitetura
moderna, e elas se difundiram nas

décadas seguintes.

Engenharia:

?

Mármorés é Revestimentos Ltda .• ME

BR 280, KM 57, nO 13613 - Guaramirim - se
.

3373-2191

por engenheiro. No Brasil, a engenharia
é bastante jovem. Teve origem na área

militar, em 1810, quando Dom João VI
criou a AcademiaMilitar do Rio de

Janeiro. A necessidade de

desenvolvimento, principalmente nos

setores de saneamento, ferroviário e de

portos marítimos, motivou a fundação
da Escola Politécnica do Rio de Janeiro,
em 1874, estendendo a profissão
também aos civis. No contexto das

transformações provocadas pela'
revolução de 1930, amplia-se o espaço da

modernização industrial e das

instituições do estado - mais ativo e

estruturado - e as profissões e as próprias

relações de trabalho vão ser

profundamente impactadas.

Rua: Bernardino Bressani ,12 Bairro: Nereu Ramos - Jaraguá do Sul se .

Fone 3371-8126 .

A engenharia é uma ciência que

surgiu há dez mil anos quando o homem

abandonou as frias e úmidas cavernas. O

"íngenarius" dos romanos mudou a face
-

do mundo e terminou por se

transformar no que hoje conhecemos

ARQUITETURA E INTERIORES·

ANAHELOISAPFnzERWOlf
LUCIEN E HASSE LEUPRECHT'
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3370-79.42
R c R

-

OFERTA DE P,NEUS NA PAMUR
NO MÊS DE DEZEMBRO
Em 1+5 vezes

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

GANHADOR: 7° VALE COMPRAS DE R$100,00
NOME: EVALDINO PRIEBE OFERECIMENTO:

BARUM
PNEUS

BARUM
PNEUS

ESCAPAMENTOS

PIIEUBACK

Aparelho de Solda/Mig 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 a Gasolina

Serra Circular I Serra Mármore

Serra para Asfalto I Serra para Madeira

Lava-jato
Lixadeira p/ piso de concreto

LIGUE E FAÇA SUA CONSULTA!

l4n3213-6B06 9116-2408
.

.

RUA JOÃO FRANZNER, 201 - SÃO LUIZ

(FRENTE SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SÃO LUIZ)
PISOS INDUSTRIAIS 8851-6268

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

PROCURA-SE - P/ alugar, p/ um casal sem
filhos. Tr: 8811-9450 ou 9653-4141.

PROCURA-SE-P/ alugar. 2 qtos. Figueira.
'Vieira ou Centenário até R$ 300.00. Ir:
9133-7987.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, nova. Alv. c/
. 60m'. 3 qtos. Tr: 3371-0853 ou9977-7291.

BALNEÁRIO - Vende-se. c/3 qtos. 1 suite.
2 garagens. Tr: 9942-2681.

CENTRO - Vende-se. Edifício Jguá. lO· andar.
2 qtos. Tr: 3372-1192 ou 3370-9352.

VENDE-SE - 1 qto. + suíte, Sacada.
Móveis sob medida. R$ 103,000.00. Tr:
8402-8022.

BARRA DO SUL - Vende-se, próx lagoa.
Tr: 3376-1675,

JOÃO PESSOA - Vende-se. 28x24. Tr:
9654-3520,

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

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

2.6�

DETETIVES
PARTICULARES.

• Sigilo absoluto
• Causasuabalhistas
• Extraconjugal
• furtose roObos
• Pessoas desaparecidas

AMIZADE - Vende-se, 87m2. R$
110.000.00 Tr: 8405-6511.

AMIZADE - Vende-se. serrmova. Alv. 2

qtos. 70m'. aceito finane. caixa. Tr: 3370-
3076 ou 9942-8890.

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

CORUPA - Vende-se, c/ 2 sl. com. na

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

CZERNIEWCZ - Vende-se, 204m'. R$
140,000.00. Tr: 9654-5380.

ILHA DA"FIGUEIRA - Vende-se, cf 120m',
alv R$ 80.000,00. Tr: 3371-7888 ou

8807-0502,

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

PiÇARRAS - Vende-se. à 100m do mar. R$
120.000,00, Tr: 3376-0569 ou 9155-
0553.

PiÇARRAS - Vende-se. 249m'. 4 qtos.
2bwe. Próx. bali hal. Tr: 3371-5821.

MULTIOUM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técnica

Tr: 3370-1929 I 9931-9138
orenciosouza@ibest.com.br

SITIO - Vende-se, no Garibaldi c/
150.000m'. R$ 140.000,00. Tr: 8437-

5702.

VENDE-SE - 8 margas de terra c/ 2 casa.

Tr: 3374-5444 ..

KITINET - Aluga-se, João Pessoa. Tr:

9116-6111.

KITINET - Procura-se, kitinet p/ alugar
próx, centro. Tr: 9979-3142.

PROCURA-SE - Casa ou apto c/ 2 qtos p/
alugar. Tr: 9956-9656 ou 3273-1 090,

ALUGA-SE

QUITINETES
E QUARTOS
MOBILIADOS •.
Mensal e diário.
Próximo WEG ..
Reserve também na praia.
3370-3561 cl proprietário

Cedro MóveisAlarme residencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico
Interfone
Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

Não passe aberto, passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As OpÇÕl'S abaixo com dl'sconto l'm folha, para sua tranqüilidadl',
agora também,na Goldl'n!

Empréstimo para:
- Servidor Público
- Servido-r Estadual
- Servidor Municipal Jaraguá do Sul

.

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

.

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850 - SL 01 Nova Brasília 337O 6261E-mail: fmanciamentos@ibesLcom.br
-

473273-7226 I 9171·1023
Rua José Narloch. 1456 - São Luis
multicom. jgs@brturbo.com,be

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

-

. Gestão Pública
· Pedagogia - Licenciatura

Aulas ao ViyO ., Transmitidas diretamente de Curitiba

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

, (47) 3276 1268
.

FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL
Credenciado pelo MEC - Port. 4271 de 12112/05

'O CORREIO DO POVO 7

Palestra: Etiqueta

bata: 10 de dezembro de 2007

Horário: 191130 às 2211 - 2a feira

local: SENAC
Investimento: R$ 20,00 antecipado

ou R$ 22,00 no dia
Inscrições pelo fone

(47) 3275-8400

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

Centro Politécnico
Geraldo Werninghaus

cepeg Cursos Técnicos

CURSOS:'

Sistemas de InformaçãG
1 ano e meio

Acionamentos Eletrônicos
2 anos

Segurança do, trabalho
2 anos'

Edifica,ções
2 anos

Email:cepeg cepeq.orq.br Fone/Fax: 3273 ...5267
Veja proqramaçãó de cursos'especiais no site . cepeg'. org. br

L .
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ONToe M
TREINAMENTO EM INFORMÁTtCA

..CURSO PREPARATÓRIO PARA O

CONCURSO PÚBLICO

DOINSS
- Mais de 8000 vagas
- Nível Médio e Superior
- Salários de R$ 1989 até R$ 2870

Não perca essa chance de conseguir um
emprego estável e bem remunerado.

Prepare-se já na PONTOCOM.

Maiore$ Informações:
3055-2021

Rua Presidente Epltácio Pessoa, 85
Centro - Jaraguá do Sul - SC

FELIX GAMES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

VENDA DE GAMES E ACESSÓRIOS
PARA TODAS AS MARCAS

GRANPE PROMoçÃO PE FINAL· PE �O
DESTRAVAMENTO DE PLAYSTATION 2 (QUALQUER MODElO)

- COM 2 JOGOS A ESCOLHA DO CLIENTE POR APENAS R$100,00
COM 3 MESES DE GARANTIA

Ps2 SLIM DESTRAVADO
+ 2 CONTROLES

. + 3JOGOS

'" POR APENAS R$ 650,00

TODA UNHA DE VIDEO GAMES EACESSÓRIOS NOVOS E USADOS
CONFIRA TAMBÉM NOSSA ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

¥fA
Rua João Planincheckj 126-No.va Brasilia - Jãragua·do Sul- se

E-mail:felixgame@terra.com.br Fone:(47)33�04129

.,

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do. Hospital)
Cx. Postal .200 - CEP 89255-000

Fone 1471 3371-4311
Fax 1471 3275·1091

recl'utamento@humana.com.br I ww.humana.cDm.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)
-AUXlUARDEPRODUÇÃO-ResidiremMassaranduba (8761) - GERENTE COMERCIAL (8738)· Superior Cómplelo/ Pré
- ASSISTENTE TÉCNICO VENDAS (8215) • Superior Moldados

.

Completo em Eng. Química, Quimica ou Farmácia - - GARÇON (8756)
Experiência na área comercial de cosméticos. -IMPRESSOR FLEXOGRÃFICO (8754)
- ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8763) • Técnico em • MENSAGEIRO (HOTEL) (8756)
química ou alimentos. • MECÂNICO DE VEicULOS (8578) - Com experiência em

_ A_NALISTA DE EXPORTAÇÃO (8742) • Domínio geomp:_tria, suspensão e balanceamento.

Inglês/Espanhol e Alemão.Conhecimento. técnico em
• MEC�NICO MON�ADOR (87�8/8733)

Ingredientes para a industria de Alimentos e suas
• MECA.NICO DIESEL (8707)

_

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

transterido para Exterio� Alimentos.
.

.• OPERADOR DE CNC (8721/8768)
.

- ASSISTENTE DE VENDAS (8759) - Vendas mtemas e
_ OPERADOR DE MÁQUINA (8771) - DRY OFF-SET.

Externas, Superior completo ou cursando.
_ OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8777/8778)

• ATENDENTE DE AÇOUGUE E VERDURAS (8739) • PROGRAMADOR DE COMPUTADOR DELPHI (8673)
• ATENDENTE DE INFORMÁTICA (8731) _ Disponibilidade -SUPERVISOR(a) DE COSTIJRA(8757)
d H rá' E

.

Méd' C I
• SOLDADOR (8674/8774)e o no, nsmo 10 omp eto.
_ TALHADOR/CORTADDRDETECIDOS (8699)AUXILIAR DE ELETRICISTA (8783) - Elétrica, _ TORNEIRO MECÂNICO (8622/8768/8779)

Manutençâ�,. Montagem e Desmontagem de Motores e
� VENDEDOR DE CONSÓRCIOS (8533) - Veículos.

Bombas Eletncas.
• VENDEDOR INTERNO .(8732)· Produtos de Informática.

- ANALISTA DE SUPORTE (8781) - Implantar sistemas de • VENDEDOR EXTERNO (8744) - Produtos Gráficos
gestão empresarial, dar suporte e treinamento, análise de • VENDEDOR INTERNO (8745) - Auto Peças
processos empresariais, definição de particularidades no - VENDEDOR EXTERNO (8775) • Alimentos
sistema, estudos de casos. - VENDEDOR EXTERNO (8755/8765) - Móveis·
• CORRETOR DE IMÓVEIS (8729)

• V�NDEDOR EXTE�N� (87!0) - V�nda de materia!s
. elétncos em geral, paméls elétricos, serviços de engenhana

- CONTADOR (8753) - SuperiorCompleto/Com Experiência. e manutenção elétrica e eletrônica e obras na área elétrica.
- ELETRICISTA (8569/8728) Região de Abrangência: Jaraguá do Sul, Corupá,
• ELETRICISTAAUTOMOTIVO (8636) Guaramirim, Schroeder, Pomerode.

TILP. revenda

'�,

Preços a prazo no crediário TELPAR
Nokia 1600Samsung C500

c/câmera

. 1$ JIII,OO no Pré
I. + II de 1$ JII,IO
Caraderísticas
• Gravação: digital de convenas
• Cr0n6me1ril

.

'Jogos
• Tocador: de MP3 Wallonan
• Conedividade por infravermelho
·Rádio.FM
• Câmera digital integrada
• Memória: expansivel com culfiio de mem6rlG Memory Stick Micro M2
• Permite: gravotão e envio de videos curios para oulros celulares
• Permite: II repradu{ão da videos
• Acompanha curlão 256Mb

jAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MÓVEIS - Vende-se, roupeiro,
cama casal cl colchão,
sapateira. Tr: 8834-1000.

OFICINA - Vende-se, de tor
nearia compl. R$ 27.000,00.
Tr: 9974-7824.

CASA DE BONECA - Compra
se. Tr: 3371-6433 ou 9146-
2829.

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

FURTADA
Na noite de sábado na

Rua Leopoldo Manke,
em frente a Pituxa

Presentes, uma Biz 125
ES, prata, 2006.

Ofereço recompensa.
Tr: 3273-0211
3055-0176

com Simone Coelho

RlllIIlll
_riFàeCut (,m,,,, D..!�M"".I.:...

�es�Xlo ""''i''(OOIll:lI�4iI;lill
fm;ál& llimá!((m!lil TruMlSe tItWas

�de�oIl �R'ies

� �iek
Pli:�d� lde1trà.

R: ��uu!uMcn,un·llII. )fun m5-1101}9104-2393

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

GATOS . Doa-se. Tr: 3275-
1002 ou 9152-3651.

GELADEIRA - Vende-se, 6p.
seminova. cl garan.tia. Tr:
8401-2795.

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

OFICINA - Vende-se,
mecânica compl. cl clientela
formada ou só ponto. Tr:
3371-4284.GELADEIRA - Vende-se,

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

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

LANCHONETE - Vende-se, cl
cancha de bocha. Tr: 3376-
0606.

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

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

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

CASINHA - Vende-se, pi
cachorro. Tr: 3370-0974. PLAY STATION - Vende-se, IL-I

,

2 controles e cd s. R$
200,00. Tr: 3372-0409.

POSTO DE GASOLINA -

Vende-se, em Itajaí cl terreno
1.400m2• Tr: 9942-2681.

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

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

CAVALO - Vende-se, pequeno
porte pi cavalgada cl 7 anos.

R$ 500,00. Tr: 8415-6003.

CELULAR - Compra-se. Tr:
8408-3633.ANDADOR - Vende-se, bom

est. R$ 50,00. Tr: 3273-6683. POUSADA - Vende-se, ou

aluga-se cl lanchonete em

Barra Velha. Tr: 3370-3561 ou

9154-7114 .

CÂMARA - vende-se, fria.
Motor monobloco em painéis
desmontáveis 2.20 x 2,20. Tr:
9973-8741.

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

AP. SOM - Vende-se,
5.000Wats. LG. R$ 400,00.
Tr: 3273-6708.

LANCHONETE - Vende-se,
.

próx. malwee. compl. Tr:
3371-1019 ou 8427-5016.

COMPUTADOR - vende-se,
Athlon XP2600. compI. R$
850,00. Tr: 9909-7462.

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

PRANCHA - Vende-se, de
Surf. Tr: 9132-7991.APARELHO - Vende-se, Sony.

3.500Wats. seminovo. R$
400,00. Tr: 8817-0595.

CAMERA - Vende-se, digital
nova na ex. cl nota. R$
400,00. Tr: 9923-1153.

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

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

clientela formada. Tr: 3370-
3599.CÃO - Vende-se, 2 filhotes de

budoge inglês cl boxer. R$
200,00. cd. Tr: 8817-0595.

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

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

CONSÓRCIO • Vende-se,
imobiliário contemplado. R$
33.3ÔO,00. Tr: 3372-6061 ou

9103-7991.

LOJA - Vende-se, no centro.
Tr: 8802-9963.

SALÃO DE BAILE - Vende-se,
ou troca-se por carro. Tr: MONITOR - Vende-se. 2. 14".
9186-7444. R$ 25,00. cada. Tr: 8402-

6416.

LOJA - Vende-se, no portal
montada cl 60m2. estoq. pap.
Brinq. Acess. Bolsas. Etc. R$
35.000,00. Tr: 9605-7401.

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

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

CÃO . Vende-se, filhotes de
boxer. R$ 200,00. Tr: 9654-
5163. SL. COM - Vende-se, nova em

Balneário cl 77m2. Tr: 9942-
2681.

BERÇO - Vende-se, em

marnm cl colchão. Tr: 3275-
0495.

PLACA - Vende-se, captura de
vídeo. R$ 130,00. Tr: 9607-
2022.

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

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

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

TAPETE - vende-se, 2,00 x

1,50. R$ 50,00. Tr: 3372-
0071.

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

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

MERCADO· Vende-se, Ilha da
Figueira. Ótima clientela. Tr:
9109-3167 ou 3273-7041.. TAPETE • Vende-se, de sala.

Tr: 3370-0974.BICICLETA· Vende-se, aro 16
fem. Tr: 3274-8146.' CÃO· vende-se, lhasa apso e

Shih-tzu. Tr: 8405-0540.
MESA - Vende-se, branca p/ 6·

'

I

cad. Mad. maciça. R$150,00. TECLADO - Vende-se, Cássio.
Tr:3374-2338. 5/8. teclas grandes. R$

250,00. Tr: 3370-6495.

TELHAS . Cumpra-se.
francesas. Tr: 3276-0175.

FÊNIX . Vende-se, planta
ornamental. Tr: 9968-5543.BICICLETA - Vende-se, Speed.

16". R$ 900,00 .. Tr: 3372-
2818.

CAROÇERIAS BOIADEIRA -

Vende-se, ·pl Volks,
acessórios pi acampamento
em rodeio. R$ 5.000,00. Tr:
9973-8741.

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

MESA - Vende-se, inox.
Industrial cl centro 1,80x80.
Tr: 3273-7563 ou 9167-8776.BICICLETAS - Vende-se,

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

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

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

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

CASA - Vende-se, de boneca.
Nova, grande. Tr: 8817-0595.CADEIRA - Vende-se,

. 1

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

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

3 meses de garantia a R$ 100,00 ou 3)(s/juros
.

,..-
(47) 3376-3684 / 9975-0200

• Rua Bertha Weege, 10B7 • Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul· Fone: (47) 3376-2206 - E·mail: planetagame@holmail.�om
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PROMOÇÃO
RODíZIO DE PIZZAS. MASSAS.
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

DISH Pizza
'3275-2878
Todos os dias a partir das 18h30

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

S H_ o P

3372·0050
R. Rar60 do Rio RraRco. 617

O CORREIO DO POVO 11

RUA EXP. CABO HARRY HADLlCH, 783 - CENTRO - jARAGUA DO SUL - SC

'Gráfica
,Jaraguá

1000 I Cartões de Visita **

graficajaragua@bol.com.br
Promoção válida até 15/1212007

Faça parte desta família!

3371-1919

HOSPITAL- CLÍNICA VETERINÂRIA • PtT SHOP - CANIL

o maior centro de serviços para cães e gatos do Estado

Hot�is para animais com cuidado dobrado
Sfu cão e gato ficaram muito mais tranqülo
com a boa opção de holt! pra não dtim
eles sozinhos nesst feriado.
Anexo ao Hospital Veterinário Duhan Tamy's,
temos agora canis cercados, cobertos, com
solanun, pista de lazer e adestramento com

incluindo assíst�ncia dt adtstrador e

ve!t[inário 24 horas no 11IGaI.

Restrve já a hosptdagem dt stU aínigãli
e viaje tranqüilo.

Duhan Tamy's, tleita 2' ano CODstCUtMi
a melhor cUnica veterinária do pstado.

Hospital Veterinário Jaraguá 3274-8944
Pet Shop Duhan Tamy's 3275-1788

ADESTRAMMo DE cÃES
l!iAtJllo E.ToSA

cREcHE PIcÃES
HoSPEMGEM

I/EtJr>A DE fILHoTES
PET SHoP

Hospedagem a partir de R$ 7,00

www.ocorreiodopovo.com.br
Rua Jorge Lacerda, 46· cenlro _ Jaraguá do Sul

Rua Waldemar ambon, i339 • VilR í5aependi

.'We §

0111 �
PETSHOP ill'

,

3

PRO�OÇ�O GOLDEN BOX

CLíNICA VETERINÁRIA

Rua Bernardo Dornbusch, 2181 • Vila lalau

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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}'f3* FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

EKlLíBRlO
Farmácia liP Manipulaçã

Medicamt'ntos l.'1l1l1.t'fat
Mauipulilção de fómmias médicils

fitulN3VlcQS e

CnsmétíúDs malií�ularlus

Rua João PicaUi. tIO - Centro

Tel. 3371-8298
.

top;:> : ;. A l' fi S
•

f> Pilates <'I Nutrição '" Personal Trainer
'" F-isio Estética " Ccnotctonarnentc ceroto Vascular

Agende uma "aula experimental!
4730552090

WWW.tOllpilates.cor..l.brllopp:lates@toPPlwtns.tom.br

It SAÚDE BUCAL

[i:U�i���;;r
: Implantodontia
. Cirurgia
: Prolfst

,

, : Endodontia
Dentística

Ora Andrm Cristina Sgrott
Cirurgiã - Ofmtista CRD - SC 8677

,

'Rua João Marcatto, 62 Centro - Jaraguá do SuVSC

3371-5827 Emergência: 8424-7027

;:t�'. SAÚDE BUCAL

..r). j I JI'J.a-»

Angelo Schlochet, 113. Centro, Jaraguó do SUl
1_00 8elralllo) lone, 3371-0938

l:,�4 SAÚDE BUCAL

vi, <JJiiago 'Jvlonseff(Bore[a
C.<1WíSC·8.421

. %..estre em ImpCantoáonti4.
'Especid{istliem Imprant.oáontia
IE�l'eâatista em ,'Peri.o4antitt
Clitlu:a qmt(
fP.róte.'iiS Te!.: (47) 3055-2791j

Rua João Marcato, 103 - Centro - Jaraguá do Sul IE-mail: cilnicasórridel1t@superig.eom.br
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Consultório Médico
Eatétic.a Facial e Corporal

D.... Crist'.n. Moton

3311-9787

Clínica'Geral
ImplantodDntia
Cirurgia
Protese
Endodontia
Dentística

Ora Andreza Cristi

Cirurgiã - üentista G;

Desvendando os Distúrbios do Sono
.. ...,

\.

Os estudos referentes 'aos distúrbios do sono são modo geral, quem somente ronca só sabe que o faz por
relativamente recentes namedicina. Pessoas que roncam: e ouvir relatos dos familiares. Isso significa que se você

ou que têm apnéia nunca foram tratados como "doentes" acorda com um barulho, a doença apnéia já se instalou e

,pelos médicos, e a própria sociedade confere à, essas ,

'

provocou um sonomais superficial emenos reparador.
pessoas, a idéia de que essas alterações são característica's'

'

pessoais, naturais no decorrer da vida. Não somente os

médicos ignoraram o problema, como muitos indivíduos

portadores o fazem. Comumente: nos deparamos com

pessoas que contestam ser "roncadores", atribuindo o

título amentiras ou exageros do(a) parceírota) de cama.

Tanto o ronco quanto a apnéia obstrutiva do sono
, causam um déficit de oxigênio a ser metabolizado pelo
organismo, podendo levar, ao longo do tempo, a infartos e

derrames. POI estarem dormindo, as pessoas acometidas
não tem noção do problema, e não conseguem relacionar
os sintomas que apresentam durante 6 dia (cansaço,
sonolência, irritabilidade, depressão, dificuldades com a

memória, lentidão de pensamento ... ) ao que pot: ventura

lhe tenha ocorrido durante o período de sono.
'

pror que as pessoas que roncam não morrem durante os

episódios de apnéia?
Quando não respiramos adequadamente, o gás carbônico "

(C02) vai se acumulando no nosso corpo; e ele é um "lixo"
molecular que em altos níveis pode levar àmorte. Quando
este nível se eleva, algumas células (chamadas
químíorreceptores) sinalizam -ao cérebro que este

elemento está muito concentrado rio organismo e que se

algo não for feito urgentemente, lesões cerebrais

começaram a surgir. Assim, o cérebro envia uma orde� do

tipo "acordar ou morrer", ,priorizando o ato de acordar

(para respirar) sobre o ato de dormir (para descansar), e o
indivíduo acorda. Esse fato pode ocorrer centenas de'vezes
durante a noite, mesmo que a pessoa não se dê conta disso.'
Com isso, o sono' fica fragmentado, e o indivíduo acaba
não descansando adequadamente durante o. sono. Isso

, tem umpreço.A Saúde.

É possível ser acordado pelo próprio ronco?
Na verdade, não é o barulho do ronco que faz a pessoa

acordar, e sim, obarulho do término de uma apnéia. De um

l::r' GINECOLOGIA

Clinico de Ginecologia "e Obstetrído

Dr. Jl'an BenD Schl'l'iner lucht
C111545J-tE.G.a�
Semcl5S(('DJ • lat <W5

! Rual'r!si<lfnlllustflino.45 -I' anur - Ce,tro I
L�'���5:JI.3s.�:�������a.co�:�_ _j

Porque não roncamos acordados?
Quando acordados, a musculatura da garganta é

constantemente ativada e regulada, mantendo-se estirada
para permitir uma franca entrada de ar. Durante o sono

perdemos parte desta capacidade: ela relaxa" e as

estruturas da oro-faringe obliteram parcial ou totalmente
a entrada de ar. Para respirar, ao fim de uma apnéia o

paciente é acordado, e imediatamente a estrutura
muscular da região se estira, permitindo novamente a

entrada de oxigênio.

Que tipo de alteraçõesmetabólicas os roncos produzem?
'O ronco e a apnéiaproduzem radicais livres, moléculas que
danificam os órgãos a nível celular. Nas paredes dos vasos
sanguíneos, esses radicais são responsáveis pelas lesões que
originam a aterosclerose. Com isso, a formação de trombos
é favorecida, e as artérias passam a ser obliteradas. Quando
a obliteração é total, dá-se um infarto, que pode acontecer
no coração, no cérebro (derrame), ou em qualquer outra
parte do organismo.

Em resumo, urn óbito por infarto ou derrame pode
ser decorrente de' um sono inadequado. Camuflado num

.

barulho incômodo como o ronco, esconde-se um perigoso'
inimigo que pode abreviar ou causar danos irreversíveis a

você, ou a quem você ama.

Valorize sua saúde. Saber ouvir os alertas do,
próptio corpo é tão importante quanto tomar a iniciativa
de buscar ajuda para prevenir danos maiores ou

irreversíveis.

Parasabermais, contate:
Dr. ThíagoRoberrcGemeli - Cirurgião,Dentista'

, (CRO 9356)
,

R. JoãoMarcatto, 62, Centro, Jaraguá do Sul .;SC
Consultótio: (47) 3371-:5827

,ESCOLA DE MASSOTERAPIA
ClEM E SAHB

* CURSO DE CABELEIREIRO '

* MANICURE/DEPILAÇÃO E

MAQUrAGEM
* MASSOTERAPIA

(47) 3275-4125
Rua João MarcattQ, 1-56 - Centro

Jaraguá do Sul
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; �� ESTÉTICA

Centro de Estética

oraAnai··::4145FisIoterapeuta
Crof1to5l29946

No ápice da sua beleza!
Esiétlca Facial, Corporal, Rpikl

Novo endmço: Rua João Picotli, 449

: C.! NUTRICIONISTA

BEI.EZ@,COM
Isabel C(istin� de Campos - c," ,''''Ck'

R.. Pastor Albert Schneider, 656
Barra do Rio Cerro, 89260-630
Jaraguá do Sul - se

IE' SAÚDE BUCAL

Dr, Kleb&r Usboa Araújo
CirurQf� üerâeta

�

eRO - se 5270

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. COM 'ESPECiAliSTAS "

DE TODAS AS ÁREAS'EM 'UM SÓ LUGAR
Rua Guilherma'Weege n,' 50 .; 3' andar

Centro Médito Odontofóglco ((7) 3055-2036 .

,

,m fARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

� ftimmla
d�sua
saúde.

Rua_Reinoido Rau, 289 - Sll - Centro
Tel. 3215 3387

[t:�' CASA NATURAL

, Chás - Ervas: Grãos - Cerrais '

í Granolas - Sucrilhos - tight-diet
l,rfmp21l1s � J;ápsulas-- Condim2nto

!
--

II fillltd41) 3215-1450
• M.n:.ihlMunicijlal
I Av. GfWlio Villas. 503 - Centro -lMapa rIO Su! '

,

i ,-"",i, clU-lIlIrrral@bà,COI1I,1Ir
'
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SOCIAL Por Moa Gonçalves
(moagoncalves@netuno.com.br)

Descolada, articulada, com uma pitada de ousadia e estilo
ímpar. Estas características fizeram da VI Luisa Micheletti a
garota-propaganda do alto-verão da grife catarinense Lezalez.
Com o conceito Cool Girls, a campanha posiciona a etiqueta
como uma marca original, voltada para garotas de estilo, que
.aiynei(lm modernidade e originalidade na hora de escolher a
roupa, tal qual a apresentadora da MTY, no frescor de seus 19
anos. E como o universo da MTV tem uma forte interação
entre TV; música e público, o tema escolhido para a campanha
Lezalez foi "Bastidores", na qual Luisa aparece atrds das
'câmeras, passando texto, sendo maquiada, descansando e

ouvindomúsica.

, pRAZO VENCIDO

AB bandas de rock sempre voltam à

ativa, dinossauros seguem na

estrada 'e quase ninguém reclama.

Algumas conseguem ficar até

melhores com o passar do tempo,
refinam o som, disfarçam
imperfeições e valorizam os

atalhos. É assim com os Stones e

agora The Police e Led Zeppelin.
Quem dera que o mesmo ocorresse'
com o futebol, que vive sendo
assombrado por veteranos que

perderam o respeito e o amor

próprio. Não an

ESPERANÇA DE MAIS VIDA

Médico, especialista em

longevidade, diz que, se a. ciência

descobrir cura para o câncer e as

doenças cardíacas ou coronárias, a

expectativa de vida do set humano
só ganhamais nove anos. Como só?

Tá bom demais da conta, só!

FESTAS DAS BOAS

No próxima sexta(14), a Studio FM
arma aquela festa na Combat, para
comemorar em grande estilo os 18
anos de sucesso em Jaraguá.
Presença de Cogumelo Platão, Edu
Ribeiro e vários Djs convidados.

TEMRAZÁO

Leitor mandou e-mail para coluna
dizendo que é péssima a

conservação do viaduto da BR 101,
que dá acesso à Jaraguá do Sul.
Desde sua iluminação até a falta de

placa de indicação para a cidade,
tudo está precário. Diz mais: que

com, a pouca informação, os

turistas passam despercebidos e

acabam parando em Joinville, que
tem' seus trevos de acesso muito

bem cuidados e. iluminados.

Enquanto isso, [aragua fica a ver

navios. Perguntar não ofende: que
talos vereadores intercederem

junto ao DNIT? Caso eles atendam,
o que vier é lucro!

II TE CONTEI!

• DICA DE TERCA "FRASE DO DIA
3 ' .

Curtir música ao vivo com jeasi,
no Botequim São Francisco, em

joinville. Certeza de muitoMPB

e pop rock, de qualidade.

"Em uma coisa os bêbados e os

geógrafos têm razão: a Terra

gira."·, Jô Soares

EM ALTA :' Os enfeites de Natal na cidade de Jaraguá. Nunca esteve tão

iluminada.

EM BAIXA: As ciclovias da Bernardo Dornbusch, que continuam
sem os reparos necessários.

VALEU'
Aminha reivindicação para aumentar as placas e as escritas no asfalto com palavras
de diminuição de velocidade e de atenção para os motoristas, e indicada pelo
vereador Jaime Negherbom, foi aprovada pelos vereadores na última quinta-feira.

'

Agora, para dar inicio à obra, como só depende da boa vontade do Secretário de

PlanejamentoAfonso Piazera, podemos contar corno realizada.
'

PLANEJAMENTO

ÔLELÊ-ÔLALÁ
Lula anuncia liberação de R$ 12 milhões para as escolas de samba do Rio,
No país do carnaval, queria o quê?

RECADO DO LEITOR
O Alison Müeller tem um bom senso apurado e acha que os gestores do Juventus
são incapacitados para comandar os clubes. E diz mais: "Caro Moa, por que' a
diretoria não vem a público pra dizer alguma coisa? Essa indecisão, essa falta de

notícias, é um desrespeito com o torcedor jaraguaense, que já está perdendo 'l fé no
tricolor. Penso que �ocê poderia escrever algo a respeito na sua coluna, que tem

uma repercussão excelente em [aragua." Leitorpediu, tá ai!

MAIS LOCADOS NA MATRIX (FOX)
01-Duro deMatar4.0
02-Piratas do Caribe - No Fim doMundo
03-Ratatouille
04-Nunca É Tarde paraAmar
05-Harry Potter e a Ordem da Fênix

06- Paranóia
07-HighSchoolMusica12
08-AVolta doTodo Poderoso
09-Mimzy - AChave doUniverso
10- Paris,TeAmo.
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1 .

Bee Movie - A História de uma Abelha

(16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Sex/Seg!Ter/Qui)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping 2
Encantada

(14h30 - Sáb/Dom)

A Lenda de Beowulf

(16h40, 19h, 21 h1 O-Todos os dias)

• Cine Shopping 3
A Loja Mágica de Brinquedos
(16h50 - Sex//Seg!Ter/Qui)
(15h, 16h50 - Sáb/Dom/Qua)

Os Donos da Noite
(18h40, 21 h - Todos os dias)

JOINVILLE

• Cine' Cidade 1
Bee Movie - A História de uma Abelha

(15h30, 17h20, 1 9h1 0,21 h - Sex/Seg/Qui)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Sáb/Dom!Ter/Qua)

• Cine Cidade 2
Encantàda

(15h - Sáb/Dom)

Mandando bala
(19h20, 21h20- Todos os dias)

Nunca é Tarde para Amar

(15h20, 17h20 - Sex/Seg!Ter/Qua/Qui)
(17h20-Sáb/Dom)

• Cine Mueller 1
Bee Movie (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h30
- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
Antes Só do que Mal Casado

(16h30, 19h, 21h15 - Sex/Sáb)
(14h15, 16h30, 19h, 21h15
- Dom/Seg!Ter/Uua/Qui)

Encantada (Dub)
(14h15 - Sex/Sáb)

• Cine Mueller 3 .

A Lenda de Beowulf

(14h30, 16h50, 19h15, 21h45
:-Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
Bee Movie (Dub)
(14h, 16h, 18h, 20h - Todos os dias)

• Ciná Neumarkt 2
A Lenda de Beowulf

(16h40, 19h20, 21 h50 - Sex/Sáb)
(14h20, 16h40, 19h20, 21h50

.

- Dom/Seg!Ter/Qua/Qui)

Encantada (Dub)
(14h20 - Sex/Dam)

• Cine Neumarkt 3
Desbravadores
(14h40 - Todos os dias)

Mandando bala

(16h50, 19h40, 22h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Eu easmulheres

.

(14h10, 16h30, 19h10, 21h30
•

- Todos os dias)

• Cine Neumarlll 5
Antes só do que Mal Casado
(16h20, 21h20- Todos os dias)

Morte no Funeral
(14h30, 19h30 - Todos os dias)

• Cine Neumarlll 6
BeeMovie (Dub)
(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os dias)

O DIA DE HOJE
SANTO
São Damaso
São Pedro de Sena

EFEMÉRIDES
Dia do Arquiteto
Dia Nacional das Apaes
Dia do Agrimensor
Dia do Tango

.

Dia da Infantaria da Aeronáutica

1969
O presícente Médici decide cancelar
a Expo-72 e apllcaros recursos da
exposição na conclusão da primeira
etapa da Cidade Universitária do Rio
de Janeiro.

1998
O presidente FHC e o ministro da

Justiça, Renan Calheiros, assinam
decretos de demarcação de 22
novas áreas indígenas e posse de

<>outras 13, em sete estados.

ocorreíodopovogocorreocopovo.com.br

O CORREIO HÁ 20 ANOS
Ciclovia de Jaraguá do Sul é inaugurada
o Correio do Povo, edição de 5 a 11 de dezembro de 1987, anunciava a

inauguração da ciclovia de Jaraguá do Sul. Os 4,9 quilômetros da
ciclovia, que ia desde a Menegotti até aWeg II margeando os trilhos da
Rede Ferroviária Federal, seriam inaugurados, naquela segunda-feira,
dia 7, pelo então ministro do Desenvolvimento, Urbano Prisco Vianna,
pelo também na época ministro da Ciência e Tecnologia, Luiz Henrique
da Silveira e pelo então presidente da EBTU, Telmo Magadan. A
recepção das autoridades seria na Praça dos Imigrantes, seguindo a

comitiva ao entroncamento da Rua Cel. Bernardo Grubba com a Rua

Venâncio da Silva Porto, onde aconteceria o ato. Segundo a matéria,
com a vinda dos ministros existia perspectiva da liberação de
recursos da área federal solicitados pelo município.

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

.extra@ocorreiodopovo,com.br

A pequena Milly, quenão gostamuito de posar para foto, deixou
o timidez de lado para o cllc da leitoraMorgana Duarte.

ÂNIVERSÁRIOS

UTILIDADE· PÚBLICA

2004
O brasileiro Diego Hipólito conquista
a medalha de ouro no solo na Copa
do Mundo de ginástica artística,
disputada em Birmingham,
Inglaterra.

MODA
A Unerj promove hoíe.a partir
das 19 horas, "Unerj Apresenta
Moda", com entrada franca. O
evento será no Casarão da
Família Grubba (Rua Epitácio
Pessoa, 1228).

NATAL
Contos de Natal será apresentado de
10 a 19 de dezembro na Praça Ângelo
Piazera. A atração. promovida pelo
Sesc, acontece sempre às 20 horas na

Praça Ângelo Piazera, em frente ao

museu. O acesso é livre.

PREVISÃO DO TEMPO
Previsão de chuva no Estado
A frente fria passa pelo litoral de Santa
Catarina, deixando o tempo instável com
nebulosidade variável e chuva isolada em

todas as regiões. Há risco de temporal, com
descarga elétrica e granizo isolado no Oeste e

Meio-Oeste pela manhã e no Alto Vale do ltajaí,
da Grande Florianópolis ao Norte na tarde e

noite. Temperatura e umidade do ar mais
elevada, com sensação de ar abafado.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE

dMiN: 24°C
MAx: 28" c " " r

Sol com pancadas
de chuva

� fases da lua

QUARTA

O
QUINTA � SEXTA �

Mí�: 21 ° C MI�: 18" C X__.) MI�: 1go C '"<.;"..)
MAX: 26" C ",,'" MAX: 26° C MAX: 26" C
Chuvoso Nublado Nublado

• Legendas
MINGUANTE NOVA CRESCENTE

')) 1/12 • 9/12 � 17/12 OCHBA (f 161°1"1°1.. 23/12

Ens�do �:�nlB Nublado 'Ins1á>oI Chuvoso T'OYOada

10/12
Adolar Konell
Afonso Berns

Aguida Stahlke

Alayde S. Mahfud
Carlos Marcelo Nueburger
Danielle Stahlke

Edailço O. Pascoquetti
Eduardo Luis Pi colli
Gilson Luiz Satier
Gleize Pereira'
Heloísa Jann
João Vitor P. da Silva
Josieli P. Travasso

'

Laércio Wesendonck
Leandro Wendramin
Leda C. A. da Silva
Márcia Campregher
Mareio Ademir Bortolini
Maria Lucia S. Richard
Marlise B. Stinghen
Renilda Resrier

Sérgio Leithold
Silvana Laube Rech
Valdir Riedel
Vielocino Amâncio da Cruz
WalmirWescphal
Wander Bartel
WilmarMarquardt

11/12
Andréia Noernberg
Andressa Tatiane Chalinski
Clovis Fritzen
Donato Schwartz
Eliz Femanda Riegel
Ieda Denise Giovanella Ângelo
Ivo Steinert
Jairo José Flores

Jonly Mayckel Demarchi
Karine Zandonatto
Lais Maria Dalri
Maiara R. Lise
Marcelo Manfrini
Natalina Ferrari Odelii
Paulo R. Sporrer
Rénilda Funka
Rosimeri Hindlmayer
Silvana Mara L. Reckawesky
Vinicius Schane

o
r I" " �

• FLORIANÓPOLIS
MíN: 23°1 MÁX: 28°
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Desejo Proibido
Florinda se queixa com a mãe por ter
três homens agora na sua cabeça.
Guará fica indignada quando Pu
rezinha conta que foi humilhada por
Cândida. Magnólia insinua que Flo
rinda pode estar grávida. Viriato
insiste em saber o nome do res

ponsável. Magnólia diz que Ciro,
Escobar e Argemiro são suspeitos.
Miguel diz a Inácio que tem certeza
de que precisa seguir o seu co

ração. Raquel mostra um prontuário
falso para Laura e garante que Ana
disse que iria veltar para o marido e

para a filha.

Srte Pecados
· Beatriz acusa Clarice de trair Flávio

,

com Pedro. Clarice e Beatriz se de,
sentendem. A juíza suspende a ses

são. JOju.melhora e pede a ajuda de
Romeu para tirar Teobaldoda cadeia: .

, Berenice revela 'a Custódia que foi
_ Gui!hermina quem levou o cachorro .

: ao parque. Guilhennina decide. con,
versar com Adriaflo em particular-.
Romeu contrata Margareth para de-

. fender Teobaldo .. Rebeca leva comida
para Man:;elo na; delegacia, Agripina
s'ai para láncharcom Schmidt, mas
!la hora de pagar à conta ele. diz que

· esqueceu a carteira.

Duas Caras
,
Maria Paula vai embora correndo. .'

Ferraço não a vê; Esc,Ondidp, Maria
·

Paula observa os dois se beijando,,;_
Dorgival entra na uisqueria, sem que'
ninguém o veja. Claudine dá todos os'
detalhes sobre Barreto para Condes
sa, que se lembra que o advogado e

.

Juvenal trabalharam na mesma

empresa. Jojô apresenta o show da
Outra. Guigui, Evllásio e alguns ho
mens entram na ulsquerla, Ronildo lê
documentos de, Ferraço, mas é in

terrompido por Bárbara, Dorgival
tranca à porta e diz a Alzira que os

dois estão presos na casa,

Amo-r e Intrigas
Petrôoio observa Alexandra e Rafaela
escondido. Débora procura por Pe
trônio e o convida para jantar, Bruno
nota Valquíria se aproximar e joga
charme para ela. Um funcionário da

galeria se aproxima de Bruno e fala o

nome de Rafaela, deixando Válqulrla
frustrada. Bruno se afasta e Valquíria
decide ir embora. Felipe pede para
Alice pensar sobre o trabalho na Jun

queira Albuquerque, mas ela avisa que
não quer trabalhar lá. Débora chama
Petrônio para sua pousada.

Caminhos do Coração
Marcelo e Maria se beijam e Taveira
os mandá saírem do carro. Os dois
são algemados. Taveira diz à Maria

que ela está em suas mãos. As unhas
e os dentes de Felina crescem e Teófilo

pega um pedaço de pau para se

defender. Felina dá um pulo em cima
de Aquiles, que foge. Era vai atrásdele,
,mas Aquiles consegue escapar. Tati

consegue fazer um copo flutuar, mas
Pedreira acha que é truque. Ela fica
furiosa e pôe fogo num vaso. Pedreira
diz que não irão convencê-lo da
história sobre os mutantes.

PERSONAGEM
Lilia Cabral pode viver uma
homossexual na próxima
novela das oito da TV Globo,
chamada Juízo Final, segundo
o jomal Extra. Lffia será uma
mulher infeliz que sofre por
ser casada com um homem
mo e que a trata mal. "Eia é
heterossexual. Mas ainda não
sei se, no decorrer da novela,
ela terá um caso com outra

mulher', disse o autorda
trama, João Emanuel
Camero, A personagem de
Lilia será uma das filhas de
larcísio'Meira.

SUDOKU

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo,com,br

SUCESSO
EM DÚVIDA

A novela da Record,
Caminhos do CoraÇão pGlde
seresticada de 200 capitulas
para 250, de acordo com a

'colunaOutro Canal, da Folha.,.
de S. Paulo. A emissora fez
umapesquisacom o público
e descobliu que osmufantes
'sãobernaceitos até .pelQ

, ;púb(lÇOQ1ais conservador; ,

.

"Os telespectadores gostam
'

!! maiS dos vjlões com pOderes
.
do quedas vilóessem

l} • püd(lres",.disse TIago
Sruiliago, autord�1fa01a.

Grazielli Massafera se diz

insegura quanto o seu
futuro como atliz.
Cautelosa, ela afirmou ao

jomal "O Dia" que ainda
não sabe se será atliz para
sempre. "Hoje, gosto de ser
atliz. MJS o futuro a Deus
pertence e não tenho como
afirrnm- se será minha

. proãssão para o resto da
vida", revela a atliz, com
uma outra atividade que

'

gostarta de exercer já na
ponta da língua. "Sempre
quiS ser vetertnárta".

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 nãose pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE
.

Missa pra cachorro
o caipira rico procura o padre da

paróquia e diz:
- Seu padre ... lá vendo? O meu
cachorro bateu as botas, o coitado ...
Queria que o senhor rezasse uma missa
de corpo presente pro coitado.
Encomenda a alma do Toto, que Deus o

tenha, pobrezinho ...
- Como? O senhor está ficando maluco?
Não sabe que só os seres humanos têm
alma? Onde já se viu rezar uma missa
para um cachorro, um animal
irracional? - responde o padre bravo.
E o caipira:
- Mas quando o Iotó nasceu, paguei
vinte mil reais pra batizar ele lá na outra

paróquia ... E depois, dei mais cinqüenta
mil pra crismar o pobrezinho ...
- Nossa! Por que nâome falou logo que
o cachorro já é católico?

OPINIÃO
EvaMendes revelou que tem

, vontade de estrangular as
amzes que ficam reclamando
sobre os males da beleza. Eva.
acredita que, em vez de
queixas, elas devertam é
apreciara Sorteque têm. A
cubana insiste que amzes

, como Jessica Alba _" qtJejá
an.4ou,se queixando do assumI)
- estão sendo ignorantes.
"Difícil neste-meio é estar
acimg_do peso. Difícil é�erde
u!'Í1a mii;lor.í�. P elas.,
falam ISsQ?So gâhte":

v

-

HORÓSC'OPO
Áries (20/3 a 20/4)
É bom aproveitar que hoje a Lua está em Capricórnio, apesar da oposição com seu regente, e
mostrar a todos sua garra e seu talento para realizar o que deseja. Você estámais dinâmico,

,

porém também um pouco irritado. Portanto, cuide bemde se equilibrar.'

Touro (21/4 a 20/5)
O aspecto de Lua com Saturno atinge seu signo hoje tornando possível que você encontre
alguém que desperte seu interesse. Se estiver sozinho, fique ligado ao que acontece à sua

.

volta. Caso já tenha alguém, o dia promete ser ótimo pará namorar.
'

Gêmeos (21/5 a 20/6)
As energias do dia,com Lua e Saturno em harmonia, aconselham o-geminiano a se aprofundar
em algumas questões que tem deixado de lado: Faça esse exercícío hoje, por mais duro que

,

seja. Aprofunde-se no que é necessário em sua.vida a dois.
'

Câncer (21/6 a 21/7)
Emoçôes estão a todo vapor hoje,com a Lua na sua área de relacionamento, porém, seu
contato com Saturno o ajuda a manter-se prática. Apesar da tendência de viver fortes paixões
é bom controlar sua ansiedade para dar leveza à relação.

Leão (22/7 a 22/8)
O leonino pode termuito trabalho neste dia com Saturno exigindo desempenho. Você deve ter
.desenvolvido uma forma de perceber suas melhores qualidades e tentar fazer seus deveres
com muito mais prazer. Suas relações com,colegas estão mais harmoniosas.

Virgem (23/8 a 22/9)
Saturno em seu signo em contato com a Lua hoje o deixa pesado demais. Para aliviar isso,
aproveite qualquer chance de se divertir. É 'preciso colocar mais alegria na sua vida, namorar
ou paquerar. Então enfeite-se com charme e eleqâncfa.

Libra (23/9 a 22/10)
Você vai curtir ficar em sua casa, e fazer alguma coisa para deixar o climarnais agradável e
bonito. Aproveite sua energia e disposição para trabalhar, e procure mudar o que não tem lhe

agradado aos olhos. O ambiente doméstico pode ter um ar especial.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Cuidado' ao se expressar hoje. Saturno e Lua o ajudam a saber usar de muita coerência e

sensatez e isso o faz mais sedutor aos olhos de quem convive éom você. É um bom dia para
escrever, poesias ou mesmo alguma crônica.

-

Sagitário (22/11 a 21/12)
Os investimentos financeiros têm boa chance hoje de darem certo se for comedido, e deixar o
excesso de entusiasmo de lado. Mantenha os pés na terra com Saturno em aspecto com Lua
nesta área. Use intuição para fazer o empreendimento correto.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
A Lua ainda em seu signo, em aspecto com seu regente o deixa mais preocupado com sua

aparência e com o que pode fazer para se sentir mais confortável. Cuide-se com carinho e faça
algo em função de si mesmo. O importante é que se. realize como pessoa.

Aquário (21/1 a 18/2)
Saturno comanda o dia e a posição da Lua indica que este á um dia em que você vai curtir muito
ficar no seu canto, lendo aquele livro.que começou a algum tempo e ainda não conseguiu
terminar. Estas práticas vão ser úteis para que sinta suas sensações mais íntimas.

Peixes (19/2 a 19/3) .

O convívio com amigos queridos hoje, vai ser algo que dará mais solidez com Lua e Saturno
estimulando essa questão. Aceite os convites que lhe fizerem para sair, pois é aconselhável
que se distraia mais e desfrute das boas companhias.
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rem publicadas nessa coluna, a� fotos devem
"

s
:

iadas até,s.exta·4eira pela manhã"
É Igatório o envio em alta 'resolução./

DIVULGAÇÁOIFOTO NILTO
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Obstáculo
"A coisa está ficando feia. Os comandantes da PM estão

inventando reuniões mantendo os policiais nós quartéis," expôs
o deputado Sargento Soares preocupando com a freqüência
nesta terça-feira durante a manifestação em defesa da lei que

reajusta os salários dos praças.

E agora?
o deputado Carlito Merss explica que está apoiando a

candidatura de Luci Choinacki para presidência do PI porque
seu adversário o deputado Cláudio Vignatti é "muito xüta." Já o
líder Pedro Uczai contesta afirmando que Vignatti é o inverso.
"Gostaria até que ele fosse um pouco mais esquerda."

Importante
Peio menos o deputado Elizeu Matos garante que a ONG

Transparência Brasil estámantendo em seu site informações que já
caducaram. Criticou o fato de relacionar ações judiciais contra.

parlamentares onde muitas delas já foram julgadas. E esta ONG
acabasendo fonte de jornalistas, que de repente estão desinformando.

Opinião
Merss acredita que o governador LuizHenrique começa a sofrer

desgastes em Joinville e não suportaria úma candidatura do DEM,
até porque, relata o parlamentar petista, não foi bem .recebida 'a

aliança com os antigos do PFL, que sempre foram combatidos.

Ruídos
\

O deputado Renato Hinnig foi direto ao afirmar que tem
"afinidade" com Pedro Mendes e gostaria que permanecesse na
Secretaria da Fazenda. "Não estamos colocando o cargo do
secretário Sergio Alves em questão, apenas queremos o Pedro
em suas funções. O problema é o Almir Gorjes, e a ciumeira."

Elogios
O líder do governo Herneus de Nadal conversou por telefone

com o gerente nacional do Sebrae, Bruno Quick, que elogiou a

amplitude daMP catarinense.O diretor administrativo do Sebrae,
Alaor Bemardes, está convidando Facisc, FCDL, Fampesc e Fiesc
para também prestigiarem os debates. Passando pela Comissão de
Justiça a Medida Provisória vai a plenário na tarde desta terça
feira, ficando o debate sobre omérito para aComissão de Finanças.

Presença
Esta programado para esta terça-feira na Comissão de Justiça

a votação da MP do supersimples. Estará presente o gerente
nacional de políticas públicas do Sebrae nacional, BrunoQuick.
Ele desembarca em Santa Catarina para acompanhar o debate
sobre o que considera ser uma das mais favoráveis adequações
da recém aprovada legíslação federal.

Comentário
NOs bastidores ontem o que se

ouvia com certa insistência e por

parte de parlamentares petistas é
que o ministro da Educação,
Fernando Haddad, que passou

pelo Estado, estava provocando
suspiros entre as·mulheres.
Garantem que ouviram várias

vezes a expressão: gostosão.

Combate
Foi comemoradonodomingoo

, Dia Internacional contra a:

Corrupção. Ontem foi lembrado

pela Procuradoria-Geral da

República, mostrando ações no
combate a esse cancro ...o

ministro-chefe daControladoria
Geral da União, Jorge Hage,

.

garante que a corrupção não

aumentou no Brasil, e argu
menta: "O que aumentou foi a

.

percepção da corrupção e do
combate à corrupção, como vem
sendo desencadeada pelaPolícia
Federal."

- Suplente
Embora existam temas mais

palpitantes neste início de
semanaemBrasília, apropostade
emenda constitucional, que
disciplina a candidatura de

suplente e prevê eleição para o

Senado emcaso de vacância está
na pauta, desta quarta-feira, da
Comissão deJustiça. Emvotação
a proposta de que ocorrendo a

vagade senador antes do término
domandato será feitaeleiçãopara
escolha do suplente.

Realidade
Fazia algum tempo que o

eleitor não dava as cartas, em
bora mais da metade ainda não
saiba exatamenteemquemvotar

não sendo estimulada. Mas

resumindo, o quadro em Flo

rianópolis é do mais conhecido

disputando com o, novo e a

caneta... caneta esta carregada
-de suspeições, por isso a posição

. descrita pelo Datafolha do

prefeito Dário Berger, que por

estar pleiteando uma reeleição
poderia estar transitando em

condiçõesmelhores.

DESEMPENHO

'Indústria de se
contrata mais
Dados do setor
foram divulgados
ontem pela Fiesc

FLORIANÓPOLIS/CNR
Santa Catarina foiprivilegiada

em 2007. A avaliação é o

presidente da Federação das
Indústrias de Santa Catarina

(Fiesc),
.

Alcantaro Corrêa.

Produção Industrial comíndice de
5,7% entre janeiro a outubro,
contra os fracos 0,4% referente ao

mesmoperíododobiênio 2cr:fj!2OJ5
elevam também a auto-estima das

projeções do setor no Estado. A

expectativado presidente do Fiesc
é que o binômio crescimento e

recuperação possam estar mais

próximos no ano de 2008.
O pêndulo da balança comer

cial que projeta crescimento ficou
por conta de setores como carnes

(especialmente de frango), o

aiimentício em geral (destaque
para os embutidos e processados)
produtos de metal, máquinas e

equipamentos.Nopratoiníeríorda
balança, estão vestuário, móveis,
madeira e cerâmica -, segmentos

tradicionalmente exportadores
que acusaram o golpe duro da
baixa taxa cambial da moeda
norte-americana. Por outro lado,
o tecido cambial também forçou
as empresas catarinenses a fazerem

ajustesem2007 .Segundopesquisa
realizada pela Fiesc, o setor indus
trial, responsável por 70% das

exportações catarinense buscou
. banir tendências focando no

mercado interno como alternativa
de escoamento de produção.
Negociações de preços, busca por
novos clientes e mecanismos de

proteção cambial também com

puseram a pauta do empresariado
catarinense.

No cenário internacional e

nacional, tendo emvistas suas res

pectivas projeções de crescimento,
SantaCatarina deve acompanhar

.

e ultrapassar um pouco a meta

prevista para o Brasil .. O Fundo
Monetário Internacional (PMI)
desenha expansão de 7,4% para
os chamados países em'desen
volvimento, tendo uma correção
de 4% para o Brasil. Já Santa Ca
tarina acompanhar o número

buscando atingir 4,9%.

Corrêa disse que desempenho não foi melhor em virtude da carga tributária

• Mais de 85mil novos postos de trabalho
.
• Indústria de transformação contratou 36,7 mil
novos trabalhadores

• Têxtil e vestuário abriram mais 12 mil vagas
• Alimentos e bebidas contratram mais 7 mil empregados
• Calçados contratou 27% a mais
• Madeira e mobiliário reduziu 1.260 postos de trabalho
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ECA,

Câmara analisa ampliar a
internação de menor infrator
Pesquisadora critica

alterações e propõe
outros investimentos

BRASíLIA
A Comissão de Segurança

Pública da Câmara analisa um

pacote de 31 medidas que pre-
..

tende fazer alterações no Estatuto
da Criança e do Adolescente

(ECA), aprovadoem 1990.£ sprin
cipal mudança sugerida pelo re

lator do pacote, deputado Carlos

Sampaio (psDB-SP), é o aumento
do período de internação de três

para oito anos em caso de ato

infracional violento ou definido
como crime hediondo. O projeto
propõe tambéma criaçãodenovas
infrações passíveis de internação,
permite a inclusão de infrações
cometidas a partir de 16 anos nos
antecedentes após amaioridade e

estabelece o chamado abriga
mento compulsório ..

de 90 dias

para jovens expostos a situação
de exploração sexual, trabalho
forçado ou uso de drogas,mesmo
que não tenham cometido

infrações.
SegundoCarlos Sampaio, que

é promotordeJustiça, as propostas
pretendem "adaptar o ECA à

..

realidade" e são uma alternativa
à idéia de reduzir a maioridade

penal. O deputado afirma que

algumas entidades da sociedade
civil têmvisto suaspropostas como
"um certo avanço".

Não é o caso do Ilanud

(Instituto Latino-americano das

NaçõesUnidas paraPrevenção do
. Delito e Tratamento do De

linqüente).A pesquisadoraAline
Yamamoto diz que é "falaciosa" a

propostade aumentaroperíodode
internação dos adolescentes e

afirmaqueo caminho, naverdade,
..

seria investir nos jovens para que
eles sequer chegassem à situação
de violência.

"Quem esses políticos estão

consultando? São respostas
irracionais, que tiram o foco do

problema.Aumentarpunição não
resolve. Quando o adolescente
comete umdelito que for, sígnífica
que o Estado falhou em outras

políticas", afirma.
A pesquisadora do Ilanud

critica ainda a inclusão das

infrações nos antecedentes do

jovem após a maioridade. Se

gundo ela, isso estigmatizao jovem
desde a adolescência, dificultando
sua entrada no mercado de
trabalho. Já Carlos Sampaio
explica que a medida visa a

..

desestimular a cooptação de
adolescentes de "ficha zerada"
pelo crime. (OGlobo)

..

Em estado de emergência, Itacarambi pode ter novos abalos"
',SÃO PAULO

O prefeito de Itacarambi
declarou ontem estado de

emergência no distrito de

Caraíbas, a 35 quilômetros do
centro domunicípio, depois que
o terremoto.que atingiu a cidade
deixou uma criança morta, seis

feridos e cerca de 300 pessoas

desabrigadas. Técnicos do

Departamento de Sismologia da
Universidade de Brasília (UuB)
não descartam a possíbilídade de

.

novos abalos.
O governo de Minas Gerais

autorizou a reconstrução de todas
as casasque tiveramproblemas em
função do tremor, As 76 casas da
comunidade rural de Caraíbas
estão condenadas,

O abalo, de 4,9 graus na escala
Richter, aconteceu namadrugada
de domingo, 9. Segundo
pesquisadores essa foi a primeira
vez que um terremoto causou

morte no país.
FALHAGEOLÓGICA - O

tremor também foi sentido, porém

MARIA OLIVEIRA

Uma criança morreu devido a um tremor de terra no norte de Minas

com menos intensidade, em
Manga e Januária. Na região,
segundooobservatóriosismológico
daUnB, há uma falha geológica
de aproximadamente cinco

quilômetros de extensão. A

acomodação da terra provocou
o abalo, que provavelmente'

aconteceu a quatro quilômetros
da superfície.

"Caraíbas está quase em cima
do ponto de origem do tremor de
terra. Por isso as casas chegaram
a cair", explica o chefe do
observatório da UnB, Lucas
Vieira Barros. (Estadão e G1)

ASIL· O CORREIO DO POVO

Hering em Ipanema
O casal, que raramente é fo

tografado na mesma hora e no

mesmo lugar, Grazi Massafera e

CauãReymond serão as atrações
..

principais da inauguração da
catarinense Hering Store de

Ipanema, no Rio' de Janeiro.
Grazi, por sinal, é uma das
estrelas da campanha de Natal
da Hering, onde aparece
vestindo a coleção de alto-verão
da marca. A Hering completou
127 anos de história e já vendeu
mais de cinco bilhões de ca

misetas, o que se traduz no seu

atual slogan; "Eu Uso Hering
Desde Sempre".

Turismo
Jaraguá do Sul vai receber R$ 149 mil através de emenda

do deputado federal Claudio Vignatti (PT). O dinheiro,
pago ainda em dezembro, será empregado nanova sinalização
turística da cidade. Ainiciativa atende à Política Municipal
de Desenvolvimento Econômico e deve ser colocada em

prática nos primeiros meses de 2008, segundo o secretário

da pasta, Mareio da Silveira.

Sem número suficiente para aprovar, em primeiro turno, a
Pee (proposta de emenda constitucional) que prorroga a

cobrança da CPMF até 2011, o governo já cogita adiar
novamente a votação da matéria. Para passar, a propos�a
precisa ser aprovada em dois turnos, com ao menos 49 votos
favoráveis em cada um.

.

CPMFl

CPMF2
Primeiro, o governomanobrou e adiou a votação da semana

passada para hoje. Sem perspectiva de reunir os 49 votos

necessários, a base governista admite um novo adiamento.
Desta vez, a desculpa é o acidente com a líder do governo
no Congresso, Roséana Sarney (PMDB-MA), que está

internada em Brasília após quebrar o punho e ser submetida
a uma cirurgia. Na semana passada, a desculpa foi a falta
de quórum para a votação.

Os poderes públicos têm recorrido à internet para divulgar
seus gastos em buséa de transparência. Governo Federal,
Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal já permitem a

fiscalizaçâo online.' Sem a utilização de senhas, é possível
fiscalizar desde convênios com estados e municípios a gastos
com artigos pata escritório, combustível e diárias de
hotéis.Criado em novembro de 2004 pela.Controladoria Geral
da União (CGU), o www.portaltransparencia.gov.br divulga
as compras e contratações de serviços do governo federal e
mostra as transferências a estados, municípios, pessoas físicas
e jurídicas.

Monitoramento
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FIM-DE-SEMANA
.

PROVEITOSO

Equipe sub-17 foi campeã em Blumenau depois de vencer Joinville e São Miguel do Oeste

Futsalmasculino conquista
dois títulos catarinenses

a equipe MalweelFME empatou
duas partidas e venceu uma,

confirmando amelhor campanha
no Estadual Sub-20. Eles ficaram
no 5x5 com Timbó e 6x6 com

Blumenau, goleandoSãoBentodo'
Sul por 7xl. Além do título, os

. jaraguaenses levaram o troféu de
artilheiro (Café com 49 gols) e de
defesamenos vazada.

. O sub-17, comaMalwee/CEJ/
FME venceu duas em Blumenau,
o suficiente para ser campeão. A
campanha foi invejável - 36

partidas, sendo 33 vitórias, um

empate e duas derrotas, com o

melhor ataque (220 gols) e a

melhor defesa (60). No fim-de

semana, eles venceram o JEC por

12x8,SãoMigueldoOestepor8x4
e foram derrotados pelo time da'
casa pot5x4.

Por fim, o sub-Ió, também da

Malwee/CEJIFME, ficou em 2º

lugar depois de empatar em 2x2

como time da casa, que ficou com
o título. A equipe tinha vencido .

Caçador por 3x2 e Lages por 6xO
e, para ser campeão, precisava
vencerBÍumenau por três gols de
diferença. A equipe teve ainda
Edu como artilheiro, com 42 gols.

Categorias sub-20 e

sub-17 confinnaram a

melhor campanha em SC

JARAGúÁ DO SUL
O futsal de base de [araguá do

Sul encerrou 2007 com chave de
ouro.No fim-de-semana, conquis
tou os títulos estaduais nas cate

goriassub-20esub-17 eovicé-cam
peonato catarinense na categoria
sub-15. A primeira categoria foi

campeã em casa e as outras duas

jogaram em Blumenau.
NoGinásioWolfgangWeege,

Natação jaraguaense é destaque no litoral do Estado'
JARAGUÁ DO SUL
A equipe UrbanolFME esteve

em Palhoça, no Complexo
Aquático da Unisul, onde

. disputaram o Campeonato
Estadual de Verão. Destaque
para Henrique Fructuozo e

Soelen Bozza, que venceram

todas as provas que disputaram
e voltaram com cinco medalhas
de ouro cada. No sábado (08) à

noite, houve uma homenagem
aos destaques do ano e Otávio
de Azevedo levou o troféu na

categoria juvenil2 (16 anos) pelo
quinto lugar no Troféu' Chico
Piscina Internacional e quarto
no Brasileiro Juvenil. Otávio de Azevedo foi homenageado como destaque.na categoria juvenil2

LINHA DÉ"FUNDO' espom@ocomiodopovo.com.br

Deve ser hoje
o presidente do Juventus, lido Vargas, disse ontem, mais uma vez, que o

Juventus vai estrear no Catarínense 2008, no dia 20 de janeiro. Faltando
pouco mais de um mês, o time corre contra o tempo para acertar detalhes
de patrocínio, treinado, jogadores, pré-temporada, enfim, para iniciar o
trabalho em campo. O dirigente disse que hoje deve anunciar algo. Não

queremos torcer contra. Bem pelo contrário. O Juventus é muito importante
para a nossa cidade. Mas também não dá para formar apenas um time
"meia boca", que entre brigando para não cair.

De olho
Depois de conqUistar a (segundo
alguns dirigentes) "deficMria" Copa
Santa Catarina, o Marcmo Dias foi
campeão, no fim-de-semana, da
Recopa Sul-Brasileira. Investimento

que começou no segundo semestre

deste ano e que pode trazer ãinda
vários frutos. Bom ficar de olho. O
Marinheiro vai incomodar muito no

Catarinão 2008.

Preparação
A dupla ijamar Schulle e Carlos
Gamarra está em Barra do Sul, onde
o São Luís de Ijuí (RS) faz a pré
temporada. Já saiu boato em Jaraguá
do Sul que eles estariam treinando o

Juventus "escondido". Lógico que
sem nexo. Se bem que com

Vanderlei, Pereira, Alex Albert e

Andrade, pode ser considerada um

esboço do que já foi o nosso tricolor.

Final
Hoje à noite, no Campo da Karlache,
acontece a final do Coroa Bom de
Bola. A rodada começa às 19h15, com

.

Karlache/ADV Aurora e Chapeação
Jaraguá disputando o terceiro lugar. Na
seqüência, Automóveis Jaraguá e

Automóveis Rausis brigam pelo titulo
da competição. Promessa de um

grande jogo.

Futsal de base
Belo trabalho desenvolvido na

base do futsal masculino. Os dois
mulas e o vice-campeonato do fim
de-semana demonstram a força da
modaiidade em Jaraguá do Sul.
Para melhorar ainda mais, o ex

jogador Fio deve auxiliar no
trabalho, orientando e dando dicas
para os futuros craques.

OIVULGAÇÃO

Renault anuncia
Alonso e Nelsinho
DA REDAÇÃO
A escuderia Renault con

firmou ontem que sua dupla de
pilotos para 2008 será Fernando
Alonso e Nelsinho Piquet.
Alonso foi o primeiro a anunciar
o contrato ao publicar en

. trevista em seu site pessoal,
dizendo que está feliz em voltar

para uma equipe grande que já
"sabe o caminho da vitória".

Logo depois, a escuderia co

mandada por Flavio Briatore

divulgou um comunicado di- Alonso volta para a escuderia francesa

zendo que o brasileiro Nelsinho

completaria a dupla. auspiciosa".
"Fernando e Nelsinho for- Briatore também não pou-

marão uma das duplas mais pro- pou elogios para o filho do
missoras do espetáculo em tricampeão Nelson Piquet. "O
2008", comentou o chefe de Nelson é, sem dúvida, um dos

equipe. "Estamos muito felizes jovens talentos mais promis
por receber o Fern-ando, que sores do-automobilismo espor
volta à equipe com a qual ele - tivo na atualidade. Ele passou
teve tanto sucesso. As suas um ano treinando como piloto
qualidades de piloto e líder são de testes, famíliarizando-se
bem conhecidas; estamos an- com a equipe e agora está

siosos por desenvolver uma' pronto para passar para uma

nova parceria que promete ser etapasuperior", afirmou.
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PRIMEIRO CONFRONTO Jaraguá' do Sul conquista título no
FOTOS PIERO RAGAZZI

Sul-Brasileiro dos Jogos do Sesi

Jogadores da Kiferro comemoram o primeiro gol da partida, marcado por Everson e que deu início à vitória

I(iferro venceTupy e saina
frente na fmal da Segundona
Time da Vila Lalau
está a ·um empate do
título do campeonato

.JARAGUÃ DO SUL
.

A Kiferro levou a melhor na
primeira partida da final do
Campeonato [araguaense Não

.

Profissional da Segunda Divisão.
Jogando ern casa, o time daVila
Lalau venceu o Tupy, de
Schroeder, por 3x2, e precisa

. apenas de um empate para
confirmar Q título da competição.
Já o Tupy tern de vencer, por

qualquer placar, para levar a

decisão para a prorrogação..O
segundo jogo será no próximo
sábado, dia 15 às 16h, em

Schroeder. '

O time da casa saiu na frente
aos 19 minutos do primeiro
tempo, corn Everson. Aos 43,
Téio ampliou. À reação dos
visitantes. iniciou aos oito da

etapa final, comAlessandro. Mas.
a Kiferro fez o terceiro cinco

minutos depois, comQuati. Aos
39,: Gelson descontou e fechou
o placar em 3x2 para a Kiferro.
Nos aspirantes, Galvanização
Batist:i/JB e RioCerro ficaramno

OxO. Quem vencer no jogo de

qualquer placar para levar a

partida para a prorrogação e aí

tem a vantagem do empate.
-

O técnico do Olympya, Luiz
JARAGUÃ DO SUL Vieira, o Polenta, 'acredita que

. Semcincotitulares,oOlympya/ com a volta das titulares, tenha
[uventus estreou com.derrota na chances de buscar o resultado.

volta,sábadoquevemàs14hem Sebastião Decker. Já D pre- fínaldoCampeonatoCatarinense Mas também critic�u a arbi-
.

Schroeder, fica com o título. siderite do-'Tupy, Adelar Ra- de FutebolFeminino. Jogando em . tragem-.UNão deram um pênalti
"Começamos bem,mas ainda .

buske, acredita na.recuperação São José, as jaraguaenses 'foriun ' escandaloso na Marise, depois
não tem nada ganho. Temos da equipe. "Temostodas as superadaspelo Scorpions por.lxô, dela driblar a goleira", comen
chance até de perder e buscar condições dereverter o placar. . com um gol de Vanessa, aos 35

.

tou. O jogo da volta está mar

nos pênaltis, mas vamos para o Além. de jogar em casa; te: minutos do.segundo.tempo. No cada para às 16h do próximo
segundo jogo com·o .mesmo .. remos a'voltã dos quatro atletas .: jogo da volta, domingo que vem domingo, dia 16. "Esperamos
respeito que tivemos neste", que esta:;am' .machucados'', no João Marcano, o time jara- contar com apoio da torcida",
declarouo presidentedaKiferro, comentou. guaense precisa vencer por disse ainda o treinador.

. ,�

Nos aspirantes, empate em OxO entre Batisti/JB (bran�o) e Rio Cerro

JARAGUÁ DO SUL dos Santos, da Celesc (Rio do
-<, A delegação jaraguaense SHI). A Marisol esteve re-

.

fez bonito nos Jogos Sul- presentada pelo futsal femí

Brasileiros do Sesi, que aeon- nino, que terminou 'em ter

teceram no fim-de-semana ceiro lugar, atrás da Vernisul
em Bento Gonçalves (RS).-·

.

(RS) eda Sadia (PR).
Destaque para o bolão fe
minino da Weg, que venceu

aMarcopolo (RS) e ficou com
.

o título da competição. A
Capel (PR), completou o

pódio'. No individual, Sônia
Bartel ficou com o troféu de

terceirolugar.· _

A Weg conquistou ainda
. dois vice-campeonatos. O

. primeiro foi no tênis de mesa

feminino, com Alessandra

Dias, derrotada na final por
Cláudia de Jesus, da Granaço
(Joinville). No tênis de mesa

masculino, Charles Pete�s
perdeu a decisão para Jorge

�t
_'A�,._�."nA�_w__ .�C"""'__ "'_�_"-"�__ "�"_9'."W'.,�"'_"',Y'_._�N'''A'''�''''''�'�''
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!FAÇA DE SEU AMIGO SECllfTO 11M AMIGO ESP£CfAL

lotO SOTICÁRlO oe PRESENTE
.
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DIVULGAÇÃO

�. OBoticário"
'

você pod>; ser O qUI! Quiser

Charles e Alessandra foram vice-campeões no tênis de mesa

Desfalcado, Olympya
perde em São José

.'
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