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.Emíssões de CNH

:,_atrasam gerando
.

·muita insatisfação
Aumento da proctrae
falta de funcionários sao

responsáveis pela demora .

• PÁGINA4

Vereadores livram

Peixer da acusação
de ferir a LDO
• PÁGINA4

- (1rIeía
Airoso
Menezes.

Vinhos finos e acessórios

Ao lado da confeitaria Kuchiin Haus

Telefone 47 3370 0220
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PIERO RAGAZZI ..
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Há cerca de um mês para o início do Campeonato Catarinense, o "Estádio João Marcatlo continuavazio, sem receber os treinamentos

Juventus volta à estaca zero,
depois de anunciar parceria

, !

Recomeçou a agonia do torcedor do Moleque Travesso.

Depois de anunciar a parceria com uma empresa de

Florianópolis, a diretoria do ]uventus voltou atrás e desistiu

do acordo como empresário Genivaldo Santos.A decisão foi

tomada depois de um encontro entre o presidente do clube,
'. Ildo Vargas, o presidente do conselho, [urgen ]oesting, e

outros diretores. Com isso, o tricolor voltou a ficar sem

técnico e semjogadores.

iii PÁGINA 15
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• EDITORIAL

Mais segurança
"Conforme levantamento

divulgado pelo 14º Batalhão da
PolíciaMilitar de Jaraguá do Sul,
de 2005 a 2007 a cidade viu

crescer em mais de 100% o nú

mero de furtos a residências e

20% ao comércio.O consumo de

drogas está diretamente rela
cionado a esta triste estatística,
ainda segundo a PM. E, conse
quentemente, o aumento no

.

número de presos.
Por isso iniciativas como o

Proerd (programaEducacionalde
Resistência às Drogas e á Vio

lência), e o Consegs (Conselho
Comunitário de Segurança) se

tornammais importante.Avinda

de mais policiais para região,
além da instalação de câmeras

Para frear a incidência de

furtos, assâtos l' homicídios e
nl'cessário qUl' a mudança
inicil' na socil'dadl'''

de monitoramento em pontos
estratégicos também serão

aliados na luta contra o aumento
da criminalidade.

Todos os dias desembarcamna

região cidadãos de todas as partes
do país em busca da promessa de

emprego e maior qualidade de

vida. Muitos deles sem qua,

lificação, acabam caindo no

desemprego) o que também con,

tribui para violência.

Para frear a incidência de

furtos, assaltos, homicídios e

outros tipos de crime, é neces

sário que a mudança inicie na

sociedade, não se pode esperar

por ações governamentais. O
Conselho Penitenciário daAcíjs
(Associação Industrial de [a
raguá do Sul) é um exemplo
de como a iniciativa privada
pode auxiliar. No próximo
ano, através de doações dos

empresários, as mulheres de,
verão ganhar celas especiais
na cidade. A conquista das
20 câmer-as também foi re
sultado da pressão do setor

empresarial. Só assim, soman
do forças, a sociedade vai ter
êxito nesta luta.

• ENTRE ASPAS

" o que muda o destino de um País não é o governo,
é a sociedade organizada" .

, .

Presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Alencar Burti.

• PONTO. DE VISTA

A duplicação da menílra
Confesso que fiquei muito

surpreso vendo T.V nesses

últimos tempos, em especial
quando apareceu um comercial

do partido do governo federal,
o PT, falando das obras que
foram realizadas no nos-so

estado pelo governo ressaltando
o quanto esse partido é bom

para Santa Catarina. Se pres,

tarem atenção, tenho certeza de

que muítos também ficarão

surpresos como eu fiquei. E digo
o motivo ... Em um dado mo,

mento do comercial este anun
cia como obra realizada a du

plicação da BR--470. Pois é, a

BR,470 foi duplicada, pelo
menos na propaganda... Fico
pensando, qual será que foi a

BRA70 que eles duplicaram?
Certamente não é aquela que

uso todos os dias.
Confesso também que te,

nho minhas dúvidas se foi

apenas um "pequeno" erro de

informação ou propaganda
enganosa. Até porque se foi um
erro de informação; sejamos
francos, émuita desinformação
para ser anunciada ·em rede

estadual de televisão. Uma

rodovia inteira, que se
encontra arruinada em muitos

trechos, com sinalização de,

ficiente, altamente perigosa e

que tem sua duplicação
pleiteada por anos a fio por

todos os cidadãos das cidades

que vivem à margem dessa

rodovia, divulgada em um

comercial anunciando que a

sua duplicação é uma obrá do

governo federal é muito mais

do que erro de informação, é

no rrúninio desrespeito.
Sinto pelo partido do

governo, que resolveu anunciar
a .rodovia BRA70 duplicada
como obra da sua gestão, mas

.• Malcon A. lafner, professor

anuncio aqui que não é ver,

dade (e tenho certeza que re

presentantes do 'partido sa'

biam disso), e alerto aos de'
mais catarinenses que moram

longe dessa rodovia que esta

nunca foi duplicada, no má,

ximo foi restaurada, e mesmo
assim apenas em alguns pou
cos trechos.

E isso me fez pensar também
sobre as outras rodovias
anunciadas como obras desse

governo no mesmo comercial.
Será que tais obras aconte

ceram? Não estarão faltando
com a verdade nas outras

rodovias também? Agora, mais
do que nunca tenho minhas

dúvidas, pois a rodovia da
minha região não foi, embora
anunciada como obra. Vou

checar, pois fiquei curioso. Faça
o mesmo, exerça a sua ci

dadania.·

Esclarecimento
- Loteamento Divinópolis

.' DO LEITOR

No último dia 5 de dezembro
de 2007, a diretoria da AMIF -

Associação de Moradores da TIha
daFigueira - juntamentecornrno
radores representantes do lotea
mento Divinópolis e do Registro
de Imóveis estiveram reunidos
paraverificar comestáoandamen

todasdocumentações referente às
escrituras do loteamento. Na úl
tima reunião realizada no dia 15

de agosto de 2007, com apresença
do secretário de Obras de [araguá
do Sul, Alberto Marcano, ornes'
mohaviase comprometidoperante
aos moradores de se esforçar para
que as escrituras das 12 quadras
quecompõemos 180 lotes ficassem

prontas até o final do mês de no,

vembro,porém issonãoaconteceu.
A diretoria daAMIF lamenta

profundamente, pois desde o início
está se empenhando, levantando
documentos, colhendo assinatu

ras, etc. .. Para que a documentá

ção fique pronta, por várias vezes
temos ligadosparaosecretáriopara
verificar o andamehto da doeu-

Infelizmente estes esforços foram
emvão, omesmonão ternnosda,

- do retomo e tão pouco veio à

reunião do último dia 5 de de,

zembro enemmesmornandouum

representante. Na reunião fomos

inf�rmados pelos profissionais do
registro de imóveis da necessidade
da documentaçãoque é de ordem
técnica e isto depende única e

exclusivamente da Prefeitura

Municipal através da secretariade
Obras, ou seja, do sr.AlbertoMar,

catto, sem esta documentação em
mãos o registro de imóveis não

poderádar andamentonoprocesso
das escrituras que os moradores

aguardam hámais de 14 anos.
Gostaríamos que o secretário

nos desse umretomo,poisaAMIF

sempre colaborou com esta secre

taria na busca de documentos,
recolhendo assinaturas, reuniãode
moradores e está comprometida
com osmesmo.A falta de retomo
caracteriza uma grande falta de

respeito comosmoradores, com a

associação e com o registro de

mentação, deixando recado com imóveis .

a secretária.Convocamosomesmo

• Francisco Alves, Pres. da Assoc.
de Moradores da Ilha da Figueira

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por ecmail redacao@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel

•

Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome

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

� www.blogdomano.com.br

Candidato único de um Senado fragilizado pordenúncias, o senadorGaribaldi Alves
Filho (PMDB-RN) foi elena para a presidência da Casa. No discurso de posse, ele

afirmou que trabalhará para elevara imagem do Senado. O ex-governador do Rio
Grande do Norte, dê 60 anos, teve a preferência de 68 senadores, enquanto 8
votaram de forma contrária, com duas abstenções. Garibaldi, que terámandato até o

começo de 2009, deve presidir em seguida a sessão que decidirá o futuro da CPMF,
questão-chave parao governo Lula. 'Vou serpresidente do Senado, e o Senado tem

govemo e oposição. Vou procurar equilibrar esse trabalho para que nenhum possa
se sentirfrustrado durante minha gestão, tenho que darcondições de trabalho tanto
ao governo quanto à oposição', declarou em seu discurso de posse.

Editora: Patrícia Moraes

para a reunião, convite este entre,

gue dia 30 de novembro de 2007.

• DOS BLOGS
MAGNO MARTINS

'Casa vive trauma'

$ O CORREIODO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira. 246 - CEP 89251-200 - Caixa Postal 19
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Definido·
Projeto originaldo prefei

toMoacirBertoldi (pMDB)
previa reajuste do IPIU em

10% para 2008. Aoposição
esperneou, cobrou revisão

geral do cadastro de contri
buintes prometido para
2007 e a discussão acabou
em reunião extra-plenário:
7% teria sidoo acordadoen
tre as partes,mas com alguns
defendendo apenas o índice
de inflação acumulada. Es
ses acabaram vencendo o

cabo de guerra. Em 2008,
conformedecretodeBertol

di, 4,78% de reajuste.

Arena 1
"Houve uma ocorrência

comvítimas e aPolíciaainda
não semanifestoua respeito.
A Liqüigás afirmouque não
vai emitir laudos já que o

botijãonão apresentavane
nhuma falha". Terrys da
Silva (PTB), da comissão

que investiga a explosão
ocorridanaArena, emjulho.
Obotijãoemquestão é aque
le que se suspeita ter sido

'plantado' em área interna

da edificação para desviar

.

a atenção do gás metano

produzidopeloantigo lixão.

Arena 2
O que de fato aconteceu,

com dois feridos, um deles
com queimaduras gravíssi
mas. Mas até hoje, da área

policialnãohá notícias sobre
investigações que possam.
ter sido feitas.Como conse

qüência, além dos feridos,
o então secretário Extraor
dinário para Assuntos do

. Governo,CarlosAlbertoDias,
suspeito de participação
direta na tentativa. de ca

muflagemdo acidente, per
deu o cargo. Mas continua

lotadonogabinetedoprefeito.

Nota fiscal eletrônica e a consolidação da legislação
tributária catarinense são procedimentos anunciados

ontem pelo governador Luiz-Henrique da Silveira

(PMDB) como projetos integrantes do sistema dê

modernização da gestão estadual. Num primeiro
momento essas duas ações atingem trâmites comerciais

- e também contabilistas e juristas de todo o Estado,
que terão acesso facilitado ao complexo emaranhado

de leis que regem o setor tributário. Mas que vão

influenciar diretamente para facilitar o cumprimento
das obrigações por parte dos contribuintes.

Realidade
"Se nossa região tivesse um deputado estadual, nossas

- necessidades seriam atendidas com mais facilidade".

Desabafo da vereadoraMaristelaMenel (IT do B) depois
de vet frustrada tentativa de audiência com o secretário

de Segurança Pública e Defesa do Cidadão, Ronaldo
Benedet, para pleitear mais policiais civis para Jaraguá.

Idem
Segurança pública também é preocupação de

vereadores de Massaranduba, que estão pedindo ao

governo a doação de uma viatura' para a PM. Aliás,
exceção de ações

- da iniciativa privada e de raras

prefeituras que fazem a obrigaçãodo Estado, as polícias
vivem situação de caos em Santa Catarina. Falta tudo,
de recursos humanos a salários dignos.

Engavetado
JoãoDenizVick (pMDB),

presidente da Comissão

Processante dos precatórios
devidos pela prefeitura a

ex-funcionários doHospital
SantoAntonio, de Guara
'mirim, votou pelo arquiva
mento das investigações.
AlcibaldoGermann (PP),
também. Livraram o

prefeito Mário Peixer

(DEM). O tucanoMarcos

Mannes foi favorável à
continuidade dos traba
lhos da CP.

Lá e cá
Empresas que operam o

_

transporte coletivo urbano

em Blumenau fazem os

últimos testes da bilheta

gem eletrônica, com ope

ração prevista em trinta

dias. Lá, ,com sete termi

nais integrados, a pas

sagem única é benefício

concedido hámuitos anos.
Aos domingos, R$ 1,00.
Em [aragua, ao contrário
do prometido na campa
nha de 2004 pelo prefeito
eleito, passados três anos

não temos nada. Nem

passagem única, transpor
te integrado, terminais ...

Saúde
Tramita com parecer

favorável na Assembléia

Legislativa projeto de lei
do deputado César Souza
Júnior (DEM), que insti
tui o Programa de Pre

venção e Tratamento da
Obesidade Infantil nas

instituições de .ensino

públicas e privadas: do
Estado. Objetiva promo
ver hábitos devida sau

dáveis, entre elas boa ali

mentação e prática regu
lar de educação física.
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RETRANCA
Valendo
Por 24 votos a seis a Assembléia Legislativa

derrubou veto do governador Luiz Henrique a

projeto de lei do deputado Jorginho Mello

(PSDB), proibindo a cobrança de taxas pela ex

pedição de diplomas por faculdades privadas,
universidades públicas e fundações públicas de

direito privado. Será lei tão logo publicada no

Diário Oficial.

Raio X
Deputados do PP encaminham pedido de

"criteriosa auditoria" nas contas da OAB/SC,
"desde a criação da defensoria dativa, espe

cialmente na gestão de Adriano Zanotto, atual

procurador-geral do Estado". O partido também

não quer a inclusão de Zanotto na lista tríplice
que vai escolher novo desembargador de Justiça,
com aval do governador.

, Corrigindo
Nylson Bylaardt é o pré-candidato do PMDB à

prefeito de Guaramirim e não seu tio e vereador

OsniBylaardt, como publicado ontem na coluna. E

que apóia o sobrinho nessa empreitada, que tem o

vereador e também peemedebista João Deniz Vick
como pré-candidato à vice.

_

Protesto
Comandantes da PM e bombeiros deterrni

naram o aquartelamento das tropas lotadasna

Capital até dia 17. Para evitarmanifestações
cobrando a lei 254, sancionada por LHS há

quatro anos e não cumprida integralmente. Ela
trata de reajustes salariais da categoria. Mesmo
assim, -lôtaram as galerias da Assembléia

apoiando discurso do deputado Sargento Soares

(PDT), que representa a categoria.

((
Jangada
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EmissõesdeCNH atrasam

com aumento da demanda
Principal fator p o baixo
número de funcionários

para o atendimento

GENIElU RODRIGUES

REGIÃO
Muitos motoristas terão que

deixar o carro na garagem e via

jar de ônibus nestas férias. A de
manda de serviços e o número

reduzido de funcionários está

ocasionando um atraso de mais

de ummês na emissão dasCNHs

(Carteira Nacional de Habili

tação). O tempo normal para
que o documento fique pronto é

de aproximadamente 40 dias.

Com o atraso, o prazo já ultra

passou os 70 dias.

Segundo a delegada da 15ª

Delegacia Regional de Polícia,
Jurema WuIf, este atraso é con

siderado normal nesta época. ''A.
demandaporCNHs aumenta em

tomo de 20% no final do ano",
revela.Amédiade emissãomensal
é de 1,6 mil e nos últimos meses

do ano este número passa para 2,2
mil carteiras. Os principais fatores

para o aumento da demanda são

segundo a delegada, a regulariza-
,

ção do documento para as férias e

o 13° salário, jáquemuitos utilizam
a renda extra para tirar aCNH.

Jurema revela aindaqueoprin-
.

cipalproblema é a falta de funcío-

Para colocar todas habilitaçõ�s em dia, o setor de CHN não terá .férias

náriosparaoatendimento.Atual

mente sete pessoas trabalham no

setor de CNH da Delegacia Re

gional, que atente dos cincomu

nicípios da microrregião (Massa
randuba, Schroeder,Corupá,Gua
ramirim e [araguá do Sul).

Entre asmedidas tomadas para
solucionar o problema está o

mutirão no final de semana e a

mobilização para que prefeituras

da região disponibilizem funcio

nários para atuar no setor. Se

gundo ela, esta ação será im

prescindível já que dos sete tra

balhadores, quatro terão o con

trato vencido no final de de

zembro, pois são estagiários "Isso
vai depender do. Governo do
Estado renovar ou fornecer

novos estagiários para o ano que
vem", salienta.

De acordo com a delega
da, as carteiras que estão atra
sadas (que já passou o prazo
de 40 dias), serãodevolvidas
até o dia 21 de dezembro. As

que estão dentro do tempo.
limite ainda terão que esperar

um poucomais.

Segundo o Código de Trân
sito Brasileiro, depois do ven

cimento omotorista tem 30 dias

para dirigir com a carteira ven

cida. Depois deste prazo, o porte
da nova carteira é obrigatório.

Por isso é importante não

deixar para a última hora.

Para evitar transtornos como

estes, Jurema aconselha que
a habilitação seja renovada

dois meses antes da data de
vencimento.

FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA
..

• 26 de dezembro (quarta-feira) - não haverá expediente
• 27 e 28 de dezembro (quinta e sexta-feira) -13 às 1P"
• 2 de janeiro (quarta-feira) - não haverá expediente
• 3 e 4 de janeiro (quinta e sexta-feira) -13 às 18h
* A partir do dia 7 de janeiro a Delegacia volta ao expediente normal.

SERViÇO
A multa para quem dirige com a habilitação vencida
é de R$ 172,99, o que equivale a 180 UFIRs. A

infração é considerada gravíssima e acarreta ainda na

apreensão da carteira e do veículo.

Inscrições ao concurso público
�(» Jaraguá encerram amanhã
JARAGUÁ DO SUL

As inscrições ao concurso

público destinado a preencher
355 vagas para no quadro de

pessoal permanente da Pre

feitura de Jaraguá do Sul encer
ram amanhã. Do total de vagas
oferecidas, 142 são destinadas

a candidatos com formação de
nível superior, 154 de ensino

médio (cinco reservadas para

pessoas com deficiência) e 59

_ de ensino fundamental (uma a

pessoa com deficiência). Os
interessados podem se inscre

ver através do site da Acafe

(www.acafe.org.br), onde tam

bém pode ser consultado o edi

tal completo do concurso.
A taxa de inscrição varia de

acordo com o grau de instrução,
sendoR$ 75,00'(nfvelsuperior),
R$ 55,00 (médio) e R$ 30,00
(fundamental) .

Vereadores arquivam processo de

cassação contra o prefeito Peixer
GUARAMIRIM

Os vereadores que com

põem a Comissão Processante,
que investiga supostas irregu
laridades na LDO de 2006, ar

quivaram o processo que abri

ria precedentes para a cas

sação do prefeitoMário Sérgio
Peixer, OEM. Ao contrário do

que se esperava, o voto demi-
. nerva, que decidiu pelo ar

quivamento, partiu da oposi
ção. O vereador e presidente
da comissão, João Deniz Vick,
PMDB, votou favorável ao

prefeito.
Na quarta-feira, 5 de de

zembro, Vick esteve reunido
com Peixer. Após o encontro,

começaram a surgir rumores
de que o processo seria arqui
vado.

.CESAR JUNKES

.

Peixer ficou livre da acusação, com
a ajuda da bancada de oposição

No relatório final apresen
tado, a comissão alega que o

prazo para votação do relató
rio teria terminado, impedin
do a continuidade do proces

so. O único que votou pela
continuidade foi o vereador

Marcos Mannes, PSDB. (OA)

se Gás instala tubulação
para abastecer município
GUARAMIRIM
, A SC Gás está instalando

tubulação para abastecimento

de gás natural para omunicípio
de -

Guaramirim, que pos
teriormente atenderá também

Jaraguá do Sul. As obras ini

ciaram no começo da semana

e na primeira etapa a con

cessionária deverá atender a

empresa Tecnocell que foi a

primeira a solicitar os serviços

de abastecimento na região ..

A SCGÁS (Companhiade
Gás de Santa Catarina) é a

empresa responsável pela
distribuição do gás natural

canalizado no Estado. Criada

em 1994, atua como uma

sociedade de economiamista e

tem como acionistas: oGoverno

do Estado de Santa Catarina,
a Petrobras Gás S/A - Gaspetro,
a Mitsui e a Infragás .

......
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BALANÇO

Indústria têxtil cresce 5% em média�· na microrregião
Mesmo com expectativa superior, ano tem saldo positivo para o setor

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
O setor têxtil damicrorregião deve fechar 2007

com saldo positivo, apesar de não ter alcançado a

expectativa gerada. O balanço das admissões de

empregados foi levemente superior ao das

demissões.Mesmo como fechamento de dois pólos
e a dispensa de quase 900 pessoas nos meses de

junho e julho, o restante das confecções assinou a

carteira de quase 3.849mil novos funcionários. Do
outro lado, 3.837 deixaram o emprego ao longo
dos últimos 12 meses, o saldo foide 12 novos postos
de trabalho.

As informações são do presidente do Sindicato
dos Trabalhadores da Indústria doVestuário,Gildo

.

Alves. Ele considera que o ano possibilitou
crescimento significativo para as empresas, sejam
elas de pequeno, médio ou grande porte. Nas
contas de Durval Marcatto Junior, do meio

patronal, isso representou uma média de 5%de
�

desenvolvimento, porcentagem que poderia ter

sido mais elevada. ''A nossa expectativa era de

15%", explica.
Na opinião dele, a valorização da moeda

brasileira frente ao dólar gerou dois posicio
namentos distintos. Se por um lado facilitou as

importações de equipamentos ematéria-prima em

geral, por outro, deu chances para a entrada de

produtos concorrentes nomercado interno. Devido
a esta pluralidade de situações, o .segmento foi

obrigado a se ajustar e, segundo Marcatto Junior,
teve sucesso namaioria das circunstâncias.

Nisso, o clima vivenciadoem 2007 também teve

sua parcela de apoio. Este ano, o inverno rigoroso
abriu a oportunidade para as coleções girarem no

comércio, ao invés de permanecer estocadas

durante tempomaior nas lojas.
Para 2008, a estimativa segue o exemplo de

2007. ''Amacroeconomiaestápositiva e nos dá uma
estabilidade bastante grande, com a possibilidade
de mais consumo", çomenta. Porém, o ramo

necessita de investidas governamentais para

continuar na linha de crescimento. Entre elas está

a reforma tributária e amelhoria da infraestrutura.

"Com isso teríamosmelhores condições de competir
com oproduto importado", completa.

MÃO-DE-OBRA
Depois de resultadospositivosnaprodução têxtil,

a boa notícia, conforme Gildo Alves, é que a

demanda de vagas abertas passou a ser superior a
de dernissôes. "Na nossa região, está desem

pregado quem quer", enfatiza. Como exemplo,
cita o fato de haver até mÜ colocações não

preenchidas na área da costura.
.

Mas, a falta de qualificação dos candidatos

costuma emperraro processo de admissão. Do lado

patronal, a contextualização é exatamente amesma.

De acordo comDurvalMarcattoJunior, amão-de
obra não pode esquecer de se capacitar sempre. "O
consumidor está cada vezmais exigente. Ele enxerga
a qualidade do produto", indica. Seguindo essa

linha, aqueles que se recidam continuamente têm

maiores chances de conseguir uma colocação.

• DEMISSÕES EM 2007 • ADMISSÕES EM 2007

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores

da Indústria do Vestuário, Gildo Alves, o ramo têxtil

possui atualmente dois obstáculos a serem

enfrentados. O primeiro deles diz respeito aos baixos

salários. A renda inicial dos empregados, após 90 dias
de contratação, está fixada em R$ 560.

O outro é a informalidade que acomete o setor. No
último levantamento feito pela entidade, 3,5mil pessoas

Por solicitação do empregado: 1.068
Por imposição do empregador: 2.769
Total: 3.837

Total: 3.849
EMPRESAS FORMAIS:' 580
EMPREGADOS INFORMAIS: 3,5 mil

, ..

\.-n

Salário e informalidade são problemas
estavamnessa condição, sendoquegrandeparte trabalha
em facções.A terceirizaçãodoprocesso, segundoAlves,
agrada principalmente as mulheres com filhos. "Elas

acham que terão mais liberdade", considera. Mas, na
contramão disso, acabam ficando sem direitos
trabalhistas e, por diversas vezes, dedicam horas extras

..

à função. Como resultado, ainda correm o risco de.

desenvolver doenças profissionais comuns ao ramo.
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Auto de NatJl
O Colégio Evangélico Jaraguá realizou na noite de terça

feira sua tradicional Celebração de Natal. Com a intenção
de valorizar as tradições e os valores cristãos o evento fez

parte da programação de 100 anos de história da Instituição.
Entre a programação estavam encenações, danças e canções
natalinas apresentadas pelos alunos e professores, que
emocionaram a platéia que lotou o Ginásio de Esportes

.

A.rthur Müller.

Via em
O programa de Iniciação Turística Escolar, atualmente

promovido em sete escolas básicas da rede municipal de ensino
de Pomerode, encerrou o ano letivo com a realização de visitas
técnicas à Balneário Camboriú. Entre outubro e dezembro,
245 alunos de 6ª série do Ensino Fundamental conheceram os

principais atrativos da cidade litorânea. As ex�ursões incluíram
passeio ao barco pirata, visitação aos bondinhos, ao Parque
Unipraias, às praias e ao molhe. Por meio da visita, organizada

.. pela Secretaria Municipal de Turismo em parceria com a

SecretariaMunicipal de Educação, muitos estudantes tiveram
uma oportunidade única 'de realizar um sonho; pois a maioria

não conhecia o mar. Para 2008, o programa pretende realizar
duas visitas técnicas. Como em anos anteriores, a primeira
será dedicada à visitação dos atrativos de Pomerode, enquanto
-uma segunda seré feita em outra cidade com ações de destaque
no setor turístico.

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Desfile
O Curso Técnico em Estilismo do Senai, da unidade de

[araguá do Sul, apresentou no início do mês o desfile de
, formatura, que encerrou as atividades de 2007. Cada formando

desenvolveu uma mini coleção transmitindo o olhar sobre o

que é o futuro, qual sua composição, quem o inventa e quem

o constrói. Em um clima amplamente colorido, mixado,
alternativo, e com um grande foco a consciência ambiental.

Os formandos mesclara a técnica e com a criatividade, o que

fez a diferença, segundo a professora Anna Paula Cavalcanti.

"Os estudantes buscaram produtos para variados segmentos,

o que trouxe um nicho de profissionais capazes de atuar em

todos os mercados de moda", considera.

Palestra
Acontece hoje a palestra "Polônia seu parceiro na união

européia": O evento é uma promoção da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico de Jaraguá do Sul, da Embaixada
da Polônia do Brasil, da Câmara de Comércio e Indústria Brasil

Polônia e da Apevi. O evento terá como palestranre o

conselheiro da embaixada, Piort Maj, e .inicia às 10horas no

restaurante do Parque Malwee.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuVSC •

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuV
SC, toma público pelo presente edital, que FIDELlS.·

TITZ, CI RG nO 488.745-0- SESP-SC, CPF nO

218.700.479-15, mecânico e sua esposa LORI WAI..1.

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 Prefe�o José Bauer S/no, Bairro Três Rios do Stil, nesta Cidade, requereram CO[)1 base no ar! 18

da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, sltaado na Rua 5-Prefe�0 José Bauer,
Bairro Três Rios do Sul, perímetro urbano de Jaraguá do SWSC, abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefe�ra Municipal de Jaraguá do SUUSC, conforme CertidãQ nO 78/2005, expedida em 26.04.2005,
assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura José ClênioVargas 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 constando 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 ed�l, e deverá serapresentada porescrito perante aOficialaque 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.

Faleceu às 1 Oh20 do dia 12/
12, o senhor Adolar Henn
com idade de 67 anos. O

velório foi realizado na

Capela Mortuária Maria

Leier e o sepultamento será

hoje ás 09h no cemitério de

Santa Cruz no Garibaldi.

�DEtAUt'E
=

. L
Baile
No sábado, 15 de dezembro,
acontece na Sociedade Diana

em Guaramirim o 10 Baile de

Chope. O evento será animado

pela banda Montanari e
inicia às 23 horas. Os

ingressos custam R$ 10 e

podem ser adquiridos pelo
telefone 3373-1659.

Contos
O Sesc está organizado, até o

dia 19 de dezembro,
espetáculos de Contação de

Histórias pará crianças e

adultos. O evento acontece

sempre às 20 horas na praça
Ângelo Piazera, em frente ao

Museu. Nesta sexta-feira e na

segunda-feira é a vez do GpoEx
da Scar contar suas histórias.
Já na terça e quarta o Grupo
Resistência Teatral faz a

apresentação. O espetáculo é

gratuito e é aberto a todos os

públicos. Outras informações
pelo telefone 3371-9177.

Certificado
o Núcl�ó de Auto Mecânica da

ACijs e Apevi entrega hoje o

Certificado de Legalidade
Ambiental do segmento a dez.

mecânicas de Jaraquá do Sul,
nas dependências do Hotel

Mercure, ás 19h3.O. Para

conquistar o título as
empresas tiveram que

apresentar políticas para a

preservação do meio
ambiente. Entre elas, as mais

importantes, são a

conservação do solo, da água
e o apoio aos funcionários.

Além da entrega do

cernncaoo. o núcleo vai

apresentar o cartão fidelidade
. da categoria. É a primeira vez

que um cartão do gênero, para
o segmento, é implantado no

Brasil. O cartão tem parceria.
com o NEA (Núcleo Estadual

de Auto Mecânicas).
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ARQUIVO OCP/PIERO RAGAZZI

Com capacidade para 76 presos, Presídio Regional tem 188 apenados, uma das prioridades é construir ala feminina

Presídio recebe terreno,mas

ampliação aindanão temdata
Obras dependem da

burocracia, diz Nilton

Zen, 'do Conselho

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
O Presídio Regional de

Jaraguá do Sul tem, hoje, quase
três vezes mais apenados do que
a capacidademáxima permitida.
Enquanto as celas suportariam
apenas 76presos, estãocom 188.

Desse total, 20 são mulheres,
mesmo não existindo ala femi

nina. O ambiente atual possui
somente adaptações.

Na tentàtiva deminimizar as

dificuldades, o Conselho Peni

tenciário,vinculado àAcijs (As
sociação Industrial) planejaobras

. no local apartirde próximo ano.
ConformeNiltonZen,presidente
do grupo, a idéia é construir

quatro salas específicas para

abrigar as mulheres. O projeto
está em fase de análise e ainda

nãopossuiorçamentodefinitivó,

porém, o dinheiro deve sair da
conta da entidade.

Mais adiante, o presídio
também recebetá um novo

módulo destinado a 40 presos. O

objetivo émesclar os locais para
a realização das oficinas profis
sionalizantes com mais algumas
celas. O planejamento foi feito

pela Associação de Engenheiros
de Jaraguá do Sul, mas precisa
de adequações. Antes disso,
porém, será necessário forma

lizar o terreno de quase novemil
metros quadrados reservado à

ampliação. Isso porque, ele'é

uma doação do município ao

Estado. "Quando se trata de

órgãos públicos, temos de ter

calma devido à burocracia",
explica Zen.
A morosidade do processo

costuma ser tanta que revolta
', quem depende dele. Para o

presidentedoConselho,asituação
penitenciária brasileira se

transforma, cada vez mais, em

uma "vergonha". "Na prática
nada se faz para resolver os

problemas", condena.
ALTERNATIVA - Uma

das maneiras encontradas para
aumentar as chances de

ressocialização dos detentos

vem sendo a oferta de trabalho

dentro do presídio. Atualmente
Jaraguá do Sul tem seis oficinas

com .este intuito: de pré
moldados, elásticos, motores,
plásticos, borrachas e avia

mentos. Quem se dedica aos

afazeres durante três dias, des
conta um na pena a ser cum

prida. Cerca de 80% dos ape
nados aceitam participar da

. iniciativa.

ConformeAntonioSalomão,
supervisor de segurança, dos

188 presos, grande parte foi

para trás das grades por causa
do envolvimento com drogas.
A segunda parcela mais sig
nifícativa resulta de assaltos

e�oubos.

Polícia prende suspeito de ter
. assaltado posto de gasolina
JARAGUÁ DO SULI
BARRA VELHA

Um dos suspeitos de ter

assaltado o Posto Mime da Rua

Walter Marquardt (Vila Nova),
na última segunda-feira, foi
localizadonoBairroSãoCristóvão

no município de Barra Velha.

OzanirNogueira, 33 anos foipreso
na tarde de terça-feira.

Nogueira foireconhecídó pelas
funcionáriasdoposto e permanece
detido na Delegacia de Barra

Velha. O outro assaltante, até o

fechamento da edição, não tinha
sido localizado.Nogueira é fugitivo
do presídio de São Pedro de
Alcântara.Nodia26denovembro,
ele foi condenado a oito anos de
reclusão por ter assaltado uma

lotérica em Barra Velha.

Segundo o delegado do litoral,
Alexandre Carvalho de Oliveira,
Nogueirahavia roubadoumCorsa

de uma mercearia na cidade de

Araquiri, no dia 8 de dezembro.

De posse deste veículo, assaltou o
Posto Mime com ajuda de outro

criminoso. Segundo Alexandre,
eles roubaramR$ 7 mil. Ainda de

acordo com o delegado, não se

sabe se o grupo foio mesmo que

atuou no posto Rudinik, na BR-

280, emGuaramirim.

Nogueiravairesponderporpor
te de arma, já que foi encontrado
com urn revólver, calibre 38, e por
roubo.Alexandreestimaqueosus

peito serácondenado, nomínimo,
a seis anos de prisão. O acusado

deveesperaro julgamentonopresí
dio de São Pedro de Alcântara.

Polícia Civil

organiza debate
GUARAMIRIM
APolíciaCivil deGuaramirim

realizaumdebate sobre a violência
domésticahoje, às 1Sh, naCâmara
de Vereadores do município. O

objetivo é promover a discussão e

.levantar possíveis soluções, além
daexplanação das ações de caráter
preventivo e curativo.

A delegada regional da

comarca de Guaramirim, Jurema
Wulf, afirmaque esta é uma forma
de criar mecanismos de defesa e

enfrentamento para tais situações.
"Em casos como estes, asmulheres

são as maiores vitimas", defende.
Violência doméstica é a

violência, explícita ou velada,
praticada dentro de casa, usual

mente entre parentes. Inclui di
versas práticas, como a violência

e oabusosexualcontra as crianças,
violênciacontraamulher emaus

tratos contra idosos.

Na manhã de ontem, um carro que vinha no sentido Jaraguá do Sul para Pomerode

colidiu contra um poste na SC-416, em frente à mercearia Meri. Edson Kruger
pémeu o controle do veículo Gol, de cor branca, placas ABC-3190, de Blumenau,
bateu contra um poste e capotou, parando em baixo de uma árvore. Segundo
moradores da localidade, eIé estava em alia velocidade. Kruger era o único

ocupante do veículo e foi encaminhado consciente ao Hospital São José, Depois do

incidente, funcionários da 'celesc tiveram que colocar outro poste no local. Segundo
o técnico de manutenção, Ailton Communello, a ação não gerou prejuízo aos clientes

já que poucos postes foram desligados, apenas no perfodo da manhã.
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Uma coleção de

Tudo não passaria de mais um caso

para Barreto se ela não tivesse sido a

amante fiel de João Pedro (Herson
Capri), marido de Branca. Já que o

assunto é o personagem de Stênio

Garcia na novela, Barretão é corrupto
e tem um passado sujo; ele não vai

hesitar para acabar com o namoro

entre sua filha Júlia (Débora
Falabella) e Evilásio porque o rapaz é

negro e mora na Favela do Portelinha.

sucessos
De folga do seriado "Carga Pesada",
'Stênio Garcia está em "Duas Caras",

desta vez fazendo o papel de um
advogado corrupto

Depois de várias tentativas, ele não

conseguiu afastar o casal e está louco
de raiva, pois descobriu que os dois

jovens são íntimos e vai tomar uma

decisão radical. O advogado contrata
alguns capangas e determina que
matem Evilásio. Os bandidos

esperam que ele deixe Júlia em casa e

perseguem sua moto, fazendo com

que ele caia por uma ribanceira.

Para saber se o corrupto Barreto, que
no passado também tentou. matar

Guigui (Marília Gabriela), consegui--
- rá acabar Evilásio, só mesmo assis

tindo a novela. E o certomesmo é que
Stênio Garcia tern dado urn show de

interpretação.

I

IF�ÇA DE SE� AMIGO st:CRETO UM AMIGO eSPECIAl..
'DE O BonCARIO DE PRESt.'IIT;;

'E APROVE.TI'E l\cAMl>�M PMAESCOLHER o SEU

O
ator Stênio Garcia está na

.

carreira artística desde 1960,
ele fez parte da última fase

do Teatro Brasileiro de Comédia

(TBC). Por sua atuação no teatro

recebeu vários prêmios e seu cur

rículo é invejável, digno de um artista

de talento. A primeira atuação no

cinema data de 1964 e foi um filme
atrás do outro, sendo que os mais'
recentes são "Casa de Areia" (2004),
"O Beijo no Asfalto" (2005) e "Ó Pai
ó" (2007).A sua história na televisão

começou em 1972.

Alguns de seus personagens são ines

quecíveis, como o Tio Ali, em "O
Clone" e o Bino, de "Carga Pesada",
seriado no qual contracená com An

tonio Fagundes. Por enquanto, a atra
ção está fora da grade de programação
daGlobo.

Agora, em "Duas Caras" seus perso
nagens seencontraram formalmente
e deverão iniciar um relacionamento
urn tanto conturbado. Barretão cuida
dos interesses de Ferraço, inimigo de

juvenal e, isso já seria motivo de desa

venças entre eles, mas ainda tem, a

Condessa Finzi Contini, ex-namo

rada de Juvenal Antena, que des

pertou o interesse do advogado.

Outros personagens da trama vão

interagir com Barreto, sua mulher
Gioconda (Marília Pêra) e sua irmã

Branca (Susana Vieira). Célia Mara

(Renata Sorrah) _

vai contratar os

serviços do renomado advogado para
provar na Justiça que tem direitos

sobre a fortun; em ouro encontrada
enterrada no quintal da �asa que fora
de seu pai a qual.a prefeitura desa

propriou e que agora se diz dona do'
tesouro uma vez que Célia vendeu
lhe acasa.
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SOCIAL Por MIJa Gonçalves
(moagol1calves@netuno.com.br)

BOA CONTRATAÇÃO
Peladeiro de fim de semana desabafa com amigo:
- Eu quero que acabe logo este ano, não posso esperar para entrar

:?008 e esquecer que o Corinthians caiu para a 2a Divisão no

Brasileirão, e o Juventus, o nosso "moleque jaraguaense", nem

arrumou time para o Campeonato Catarinense.
- Olha - diz o amigo - não sei se o Juventus vai emplacar. Isso é

coisa do Ildo Vargas e Cia. Não quero nem saber, mas tenho certeza
.

que o Coringão volta para a 1 aDivisão ano que vem.
- É bom ouvir isso de ti - fala o já animado peladeiro. Vejo que
soubeste que o Corinthians fez uma reformulação completa.
Contratou o Mano Menezes, técnico que tirou o Grêmio da 2a

Divisão, e mudou toda a equiPe que tomava conta do futebol.
- É verdade. Soube até que contrataram oAdriano...
- Eu não sabia, verdade? "Adriano, aquele do Internazionale de

MiL;io, que jogava na seleção?
- Não, não! - interrompe o amigo. Estou me referindo ao motorista

do ônibus do Avai, que conhece todos os caminhos para os rincões

mais longínquos desse país, por onde o Corinthians, agora, vai ter
que jogar. É uma grande aquisição!

.

TÃPROSA STUDlOFM

Quem está mais feliz que ganso Amanhã, mais conhecida como

novo na lagoa, é o meu amigo e
. sexta-feira, a Studio FM promove

comunicador da rádio 105 FM, uma festança daquelas na Combat,
JailsonAngeli. Toda felicidad� tem

para comemorar em grande estilo
motivo, Jailson foi brindado

os 18 anos de sucesso na região.
pessoalmente pelo goleiro do

Para cantar parabéns, a rádio trará
Botafogo, e craque aqui da nossa

as bandas Cogumelo Platão e Edu
região, Julio César, com uma

d d
. Ribeiro, além de vários Djs.camisa o time; urante recente

.

pelada de futebol, em Guaramirim.

êá entre nós, pelo que eu sei o

Jailson é palmeirense. Será que
virou a casaca?

COMPANHIA "FRASE DO DIA
VALE LEMBRAR Amiga se despede:

- Vou viajar para Massaranduba, passar o Natal com meu pai.
Ele vive sozinho e eu vou lhe fazer uma visita. Ele está com 79

anos ...

- Ele nunca se casou?
- Claro que casou. Eu não sou filha dele?! Meu pai casou dez

vezes, mas vive hoje só com Uma filhinha de 3 anos do seu último

casamento. É que a última mulher, a décima, que tinha pouco

mais de vinte anos, teve a filha e foi embora ...
- Boaviagem!

.

-Até2008 ...

É tolice arrancar os cabelos por estar
sofrendo ... Como se a dor diminuísse
com a calvície.. Anônimo

VALEU!

Como diz um amigo meu: embora

nós tenhamos pulado o último

Carnaval em blocos diferente, hoje
posso dizer que aprendi a admirar e
respeitar o ex-prefeito Irineu

Pasold. Pessoa simples, bom caráter

e fácil de fazer umaboa amizade.

fi DICA DE QUINTA
Adorei .demais o mimo enviado

pela empresa Duas Rodas,
simplesmente de muito bom gosto:
Valeu Leonardo Zipf e toda a sua

Tomar um chope geladinho com os amigos
noMeuBoteco.

DASÉRIE ....

Fui abandonada. Rosane Collor, ex-Fernando Collor deMello, é
mais uma que quer "arrancar os olho�" do ex-marido.

EM ALTA: A loja Cúmplice, realmente mostrou

para que veio.

EM BAIXA: Depois de várias e varias promessas de .

tirar o trem do centro da cidade, este, continua.

circulando livre e solto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10 I QUINTA-FEIRA, 13 de dezembro de 2007 EXTRA OCORREIOOOPOVO

CINEMAS
JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Bee Movie - A História de uma Abelha
(16h, 17h50, 19h40, 21 h30
- SeX/Seg!Ter/Qui)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30
- 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, 19h1 0,21 h .: SeX/Seg/Qui)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21830
- Sáb/Dom!Ter/Qua)

• Cine Cidade 2
Encantada
(15h - Sáb/Dom)

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

Nunca é Tarde para Amar

(15h20, 17h20 -e- 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
- Dorn/Seg!Ter/Qua/Qui)

Encantada (Dub)
(14h15-SeX/Sáb)

• Cine Mueller 3
A Lenda de Beowulí
(14h30, 16h50, 19h15, 21h45
- Todos os dias)

,

BLUMENAU

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

• Cine Neumarkt 2
A Lenda de Beowulf

(16h40, 19h20, 21 h50 - SeX/Sáb)
(14h20, 16h40, 19h20, 21 h50
- Dorn/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 e as mulheres
(14h10, 16h3Ó, 19h10, 21h30
- Todos os dias)

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

.

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

• Cine Neumarkt 6
Bee Movie (Dub)
(15h, 17h, 19h, 21h- Todos os dias)

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O DIA DE HOJE
SANTO
Santa Luzia
Santa Otília

EFEMÉRIOES
Dia do Cego
Dia do Lapidador
Dia do Marinheiro
Dia do Pedreiro
Dia Nacional do Forró

1642
O navegador holandês Abel Tasman
descobre o grupo de ilhas do sul do
Pacífico ganharia o nome de Nova
Zelândià.

1838

Começa no Maranhão a revolução
chamada Balaiada, guerra civil que
sacode a província do Maranhão de
1838<11841.

1968
o govemo federal baixa o Ato
Institucional na 5 e o Ato Complementar
n�, 38, decretando o recesso do

Congresso.
' .

2003
Após oito meses de buscas, militares
americanos prendem o ex-ditador do
lraque, Saddam Hussein.

'PREVISÃO DO TEMPO

-

Tempo estável em Santa Catarina
Nevoeiros ao amanhecer. No decorrer do
dia a massa de ar seco e mais frio mantém
o tempo estável com predomínio de sol em
todas as regiões catarinenses, com mais
nuvens no final do dia do Planalto ao

'

Litoral. Temperatura em elevação.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE
. �

MIN: 17" C l_,_)MAx: 26" C
Sol com nuvens

O CORREIO HÁ 20 ANOS
Ministros trazem 17 milhões
à Jaraguá do Sul
o Correio do Povo, edição de 12 a 21 de dezembro de 1987,
divulgava que a visita dos então ministros da Habitação, Urbanismo e

Meio-Ambiente, da Ciência e Tecnologia, do governador do Estado e

demais autoridades havia resultado na assinatura de convênios que
beneficiariam Jaraguá do Sul, no valor de Cz$ 17 milhões, para obras
no setor viário e sistema de água. O na época ministro Prisco Vianna
havia despachado fayoravelmente à solicitação do então prefeito
Durval Vasel, teitaern palanque durante inauguração da ciclovia,
quando havia pedido a participação financeira do Ministério da
Habitação, Urbanismo e Meio-Ambiente, para a construção da
terceira ponte sobre o rio Itapocu, na altura do Grubba, de 104 metros
de extensão. Segundo a matéria, a obra seria construída em 1988,

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorr.eiodopovo,com.br

smA �
MIN: 17" C l_,_). MAx:2I1"C
Sol com nuvens

� Fases da lua

MINGUANTE NOVA CRESCENTE

)) 1/12 • 9112 � 17/12

Essa é a Preta, uma cadela fofa e obediente;
Fazendo graça ela foi clícaqa,pela leitora Kátià Jung.

ANIVERSÁRIOS

13/12
Adriana S. de Sena
Cirineu Marcilio

Claudia Roberta de Souza

Diego Lemos Couto
Fabiana Pinheiro

Fabiano Raters

Gisele Zoz

João B. Cordeiro
João Batista Cordeiro
Josuel Schimiguel
Juliano Gadotti Sanches
Lusia Backer

tuzía Cordeiro
Marisa Rosa RibeirQ
Nicole Turquetti
Simone Cristina Coelho

UTILIDADE PÚBLICA
AUTO DE NATAL
A Escola Municipal Ribeirão Molha

promove amanhã, a partir das 19
horas, um Auto de Natal. O evento
será no salão da Igreja Nossa
Senhora do Rosário.

PAPAI NOEL
O Bairro Vila Lenzi recebe hoje
a chegada da carreta do Papai
Noel, às 20h30, ao lado do
supermercado Lenzi. Haverá
uma apresentação do Coral dos

Pequenos Vencedores.

LEITURA
A décima � oitava sessão do Círculo
de Leitura de Jaraguá do Sul acontece
hoje, às 17� na Grafipel Megastore.
Nessa última sessão de 2007 cada
participante elegerá o "livro do ano".

6
� FLORIANOPOLIS

MIN: 19°1 MÁ)(: 24·

DOMINGO

�MIN: 19·C
MÁX:.29·C .

Sol
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SA-UOE
Dentadura nunca mais!

ARTIGO
Proasfi

EVENTOS
Grandes momentos em 2007

Fone: (47) 3274-3333
www.rnotdernaq.com.br 473371 2890

cortilex@terra.Gom.br
'Rua Reinoldo Rau, 520 - Centro 4733708785

�
Real Vidros

,
Odt»ntologia 24 h

Dr. Jonathan H. Milndalho \{."
Penodontlsta CRO 7790:,:<, ·\1 _

;;'!Iiíl���íc",q Geral. I '

Périodontia i
Implantes delitais
Próteses Dentaisl

%
�

Angelo schtochet, 173, Centro, Jaraguá do Sul j
I próximo ao Beira Rio)- fone: 3371-0938

o 1ST R'I B U I O O R A
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CONTEÚDO I aU"jdadf
" O CORREIO DO POVO

Centro de Convivência da Terceira Idade
UMA NOVA RELIDADE

UMA VISÃO ,DIFERENCIADA

Amigos coordenadores,
o objetivo é apresentar a
todos vocês de forma
simples e objetiva as

ações desenvolvidas pelo
'

Centro Convivência no
corrente ano.

ENVELHECIMENTO HUMANO

Pesquisas apontam que o .envelhecimento
populacional vem
ocorrendo nos países
em desenvolvimento

em um espaço de

tempo mais

curto do que

fl1J nos países
desenvolvidos.

QUAIS SÃO AS RAZÕES?
Dentre as razões que

estão levando a

alteração demográfica
no mundo são a

. redução da
mortalidade, a reducão,. , ).

,

, 'da 'fecundidade e

, conseqüentemente,
queda da natalidade.
(número de nascidos

'vivos por mil
habitantes).

OBJETIVO GERAL

Através da administracão
,

pública buscar novas
propostas, mudando
comportamentos que norteiam o público
longevo.

OBJETIVO ESPECíFICO
Conceituar e valorizar a

figura do idoso pelo
próprio idoso na

sociedade. Ajudar a
administração

, pública na definição
das políticas de
atendimento.

Fomentar atividades cognitivas.
.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA
DA TERCEIRA IDADE

Fundado em 18
de maio de 1999
'o CCTI conta com

uma equipe diferenciada,
multidisciplinar responsável pelas as

seguintes atividades; Oficina do Corpo �

Oficina de Artes � Oficina Cozinha
.

Experimental � Oficina Historia
Memória Vocação � Proasfi - Programa.
de Atencão Sócio � Familiar ao Idoso

,

EQUIPE / QUEBRA DE PARADIGMAS
Reuniões mensais equipe ccti

Erradicação de privilégios
Capacitação dos profissionais
Qualidade no atendimento'

, ,

Valorização ser humano
.

Espírito de equipe.

Respeito
transparência

. Auto
" estima

NOVOS CONCEITOS DE TRABALHO EM EQUIPE

Mudança de'comportamento
comprometimento

@cie�ibilid�de -it 51
uniao �

IDOSO + ASSISTÊNCIA # lISMOS

Valorização do idoso
pelo próprio idoso

procurando
conscientiza-lo do seu

verdadeiro papel na
sociedade.

PROJETOS QUE JÁ EXISTIAM COM UMA
NOVA PROPOSTA DE EXECUÇÃO
Oficina marcenaria: confecciona

hoje as lembranças que serão
dadas aos coordendores e

. voluntários no final do ano.

Conselho municipal do idoso
(cmdi): parte integrante da

administração pública tendo
como intuito ajudar na implantação de

políticas públicas nos assuntos afetos a

terceira idade. ,

,

PROJETOS QUE JÁ EXISTIAMCOM UMA

N,OVA PROPOSTA DE EXECUÇÃO
Rigor no transporte e alimentação:
controle maior na segurança do

transporte dos idosos, alimentação
saudável (frutas).

. Transparência nas despesas do ccti: \

relatório de viagens,
conferência dos
alimentos e controle
interno dos valores
gastos
mensalmente
através das notas
fiscais.
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CANCHA CONFRATERNIZAÇÃOPROJETOS QUE JÁ EXISTIAM COM UMA

�OVA PROPOSTA DE EXECUÇÃO

. APRESENTAÇÃO PLANTA DA NOVA SEDE CCTI

Escolinha da banda musical:

oportunizando a inclusão de id.
estão em processo de formação I

sem nenhum tipo de remuneraç
seus integrantes é a verdadeira ir

pela música.

Reuniões com os coordenadores:

objetividade e transparência nas reuniões;
filtrando os temas, evitando assuntos -

desnecessários e dividindo com os idosos
todas as questões pontuais pertinentes a

terceira idade.

REUNIÃO MENSAL
COORDENADORES

EM SINTONIA NOSSO CORAL E BANDA
�
},

CADERNO
JORNALísríco ESPECIAL

CURSO DE MARCENARIA
lIVRETO CCTI
·.:_ .. !:.IMiA%%44#t _ _Jogos integrativos da terceira idade:

reuniões de avaliação do regulamento com

os idosos participantes delimitando as

ações para o próximo ano ..

Cantando a vida nos ",antros Cartilha ajuda a divulgar
o trabalho do CPntro

ENTRETENIMENTO COM QUALIDADEArbitragem voluntária: todo trabalho de

arbitragem foi exclusivamente
voluntariado desonerando

COlÔNIA DE FÉRIAS
,

",.
LAR DAS FLORES

BAILE DE ENCERRAMENTO DOS JITI
NOVOS PROJETOS NOVAS AÇÕES
Inclusão da 3a idade na era digital/sec, Ed - BAILE DEBUTANTES E CINEMA NO CCTI
Grupos visitas e permutas
Laboratório de línguas
Cinema p/3a idade no ccti

Estatuto interno atualizado nos grupos

Hidroginástica GINÁSTICA-DANÇANTE DESFILE

VALORIZAÇÃO DO VOLUNTARIADO VISITAS DE ACOMPANHAMENTO NOS GRUPOS

Ginástica dançante coord. E voluntários
Oficina de artes coord. E voluntários.

Mudança de coordenadores nos grupos
Atuando nos grupos (visitas avaliativas)
Música nos grupos

IDOSOS SCHÜTZENFEST

GINÁSTICA E INFORMÁTlCACRIANDO COM SIMPLICIDADE

Musculação para 3a idade (arsepum)
Desfile de roupas restauradas
Incontinência urinária

Jornal correio do povo caderno especial
Livreto do ccti

Lar das flores

OBRIGADO PELA ATENÇÃO
Agradecer de fato a

todos vocês, a
. administração
pública, a equipe
CCTIe

principalmente a

Deus Feliz Natal e
Próspero Ano Novo

CONTROLE EMBARQUE TRANSPORTE

. AVALIAR É O CAMINHO
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•
DE ANÁLISES CLíNICAS

LABORATÓRIQ

FLEMING

4732752755

fleming@terra.com.br
.

Rua Reinoldo Rau, 576 - Centro

DISK E�TREGA �GRATIS I

Vários momentos de lazer
marcaram o ano de 2007

Farmácia
DOAPOSEIIADO
...._

3316·1988

SHOPPING CENTER
BREITHAUPT

4732751122

www.shoppingbreithaupt.com.br

Desde 1956 a vida tem mais sabor
Güenther Odontologia

4733727908
www.seara.com.br 4733710846
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Cuidados para esse verão
• O protetor solar deve ser reaplicado com

freqüência, especialmente após longo período
de exposição solar, depois de banho de mar ou
piscina (não confie tanto na história de que
não sai na água), transpiração excessiva.

�A!!M4Cf.D.bl:

MANIPUlA.Çii.08t0MHWATIA
3371 0200

Jaraguá do Sul

• Ingerir frutas e vegetais de cores variadas.
32750874

Jaraguá do Sul• Evite longos períodos de jejum; faça de 4 a

6 refeições por dia.

• Use chapéus (ou bonés) e roupas adequadas.

• Sempre que possível fique na sombra e evite

exposição ao sol entre 10 horas da manhãe às'4
horas da tarde. Esse é o período de maior

radiacão.
, .

Ao ingerir alimentos fora de casa, observe a

higien:e do local, dos utensílios, dos alimentos e

do vendedor.
.

Quando a transpiração é excessiva, além da

água perde-se também sais minerais, os quais
devem também ser repostos. Recomenda-se
água natural, sucos de frutas (limonada, suco
de laranja), bebidas isotônicas. (repõem
muito bem os sais minerais), água de coco (é
uma bebida isotônica natural, com

quantidades equilibradas de água e .sal, é

excelente para hidratação).

32753387

Jaraguá do Sul

,,-,-..... J;lmMÁdl\· E
Mtv"tpt;!Açiio

_BIBI
32763260 .

Jaraguá do Sul

Cuide-se! E, não se esqueça! Os melhores
• Observe as características' próprias dos . produtos para cuidar da saúde você encontra

alimentos e, na dúvida, não consuma. nas nossas farmácias! 3379 1009'
Massaranduba

Pioneira em Jaraguá do Sul

3371 829á .

Jaraguá do Sul
32751450 -

Jaraguá do Sul

� flClthurClI<?
W farmócia de manipulação IP.�. FAlb ÁCIA

", PRAWUCKI

33720033

Jaraguá do Sul 33730816
Guaramirim

32750764

Jaraguá do Sul

.
,

Prevenir sempre
Ouando falamos em prevenção queremos levar qualidade de

vida, segurança e tranquilidade! O Laboratório Lenzi busca

aperfeiçoamento contínuo com o intuito de garantir acima de

tudo a seriedade em oferecer a todos os seus clientes a .

-

garantia de viver com serenidade. Com diagnósticos feitos

por profissionais empenhados em levar até você a informação.

necessária parasua saúde e de todos seu? familiares o

'Laboratório Lenzi leva em sua política empresarial a filosofia

de atender cada vez melhor toda a comunidade.

VIVER MELHOR!
nosso maior objetivo é a sua saúde

Laboratório Lenzi
de Análises Clínicas Ltda.

Dra. Rosângela M. Lenzi - Bioquímica

3371-6524 - lablflnzi@lablenzLcom.br
Rua Gel. Emilio Carlos Jourdan, 140 - centro
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FALANDO UM POUCO SOBRE MAUS-TRATOS
o Centro de Convivência

da Terceira Idade de Jaraguá do Sul
tem englobado em suas atividades
desenvolvidas, desde 2005, o

Prógrama de Orientação e

Atendimento. Sócio-Familiar ao

Idoso - PROASFI, que atende as

questões relativas à violação dos
direitos da pessoa idosa, cujos
vínculos familiares ainda não

foram rompidos e requerem ajuda
profissional especializada, com o

intuito de serem restabelecidos.
.

Embora violência não seja
um .tema novo e esteja associado à

vida moderna, fazendo parte já do
.

cotidiano, e por isso mesmo,
muitas vezes encar: do com certa

normalidade, é que as relações
sociais, principalmente as intra

familiares, são as que mascaram

cada vez mais' as questões de
violência contra o idoso. Desta

forma,
-

é muito difícil _que .a

denúncia de maus-tratos parta ..
do

próprio idoso, o qual ainda tenta

castigos, onde o idoso é deixado
trancado no quarto ou é obrigado a

fazer as refeições à parte, ou ainda,
onde familiares se desfazem de
pertences com.valor afetivo, sem

respeito algum aos, costumes. e

lembranças de épocas passadas,
bem como ignoram ou ofendem
princípios religiosos do seu idoso.
Há ainda casos em que não se

oferece ajuda para os cuidados de
. saúde, principalmente em casos de
pessoas acamadas, omitindo-se da
troca de fraldas, da manutenção de

higiene pessoal, bem como uma
,

alimentação recente e adequada,
comunicando-se com o idoso aos

gritos. Não podemos esquecer o

registro de casos de abandono em

hospitais, onde t> a família toda
desaparece.

Encarar a violência contra a

pessoa' idosa não significa
estigmatizar ou infantílízar o idoso,
mas compreender que o avanço da
idade acaba colocando o indivíduo

sem titubear, o cartão magnético e

passando a administrar a conta

bancária do idoso em benefício

próprio. Pior ainda quando obriga
os pais a contraírem dívidas para

aquisição de bens ou então os

chantageia emocionalmente para
obter empréstimos bancários, os

quais jamais serão ressarcidos.
Segundo o Estatuto do Idoso, tal
ato é enquadrado como crime por
abuso financeiro, com previsão de
aplicação de pena.

Quando denunciados tais

fatos, nem sempre a confirmação
acontece de imediato e requer
muito tato por parte da equipe em

reconhecer o momento certo de
intervir. Por tratar-se de pessoa
adulta, . capaz de responder pelos
seus atos e escolher o que quer fazer
(exceto nos casos de interdição),
torna-se mais difícil a intervenção
dos

_ programas de proteção ao

idoso, tendo que se estabelecer
estratégias de abordagem que

,

preservar e proteger o seu agressor, em a Igumass it u a ç õ e s d e envolvam toda a família. Esta, por
que na grande maioria dos casos desvantagem em relação a pessoas sua vez, possa ver os profissionais
trata-se de um familiar muito mais jovens. Não' tendo mais a como referência técnica para

próximo, cOmO filho (a) ou neto(a), mesma vitalidade e agilidade da auxiliar na superação dos conflitos,
seguindo da acão de genros/noras. juventude, passa a ser visto" pela das dúvidas e das mágoas, muitas
Em" segundo 'lugar, aparecem os - sociedade corno um estorvo. A vezes carregadas' durante anos e,
cu idado res contratados pela família, por sua vez, em plena-. principalmente, de reconhecer seus
família e, por fim, há registros de capacidade laborativa e cheia de erros e propor-se amudar.
questões que envolvem vizinhos ou projetos para o futuro, ou então Há outro aspecto que o

o próprio cônjuge. inteiramente
.

acomodada, acaba programa também encontra com

Como a violência pode colocando o seu idoso em segundo muita freqüência em seus

manifestar-se das mais variadas plano e este, quando reclama desta atendimentos e que servem de pano
formas, é preciso compreender que condição, reivindicando um pouco de fundo para amaioria dos casos de
maus-tratos não significa apenas a de atenção, acaba, geralmente, violência, que dizem respeito a

agressão física. A agressão verbal, penalizado. Não obstante, este partilha de bens, onde geralmente
moral e psicológica também me s m o

-

i dos o c o n t r i b u i um dos filhos (herdeiro) é indicado
significam violência, bem como o signifícativamente no rendimento com responsável e os demais
abandono, a omissão e a negligência. familiar, quando não é o arrimo eximem-se de qualquer responsabili
Temos como exemplos, diariamente, desta família. Ainda assim, muitos dade com seus pais. O que prevalece
casos de abandono ao idoso sem familiares entendem isto como na legislação vigente, afirma que a

condições de prover a satisfação de "natural", não se constrangendo em responsabilidade é de todos os filhos
suas necessidades básicas, ou casos de usurpar o seu progenitor, retendo, e, a estes cabe, quando adultos

33702740

www.empacotamento.com.br

33710882
. Rua Dr. Walde:miro Mazurechen

Ijac@netuno.com.br

"amparar os pais na velhice, carência
ou enfermidade"(Constituição
FederaV88, artigo 229).

Embora sejamos se res .

plenamente contraditórios, é preciso
acreditar que ainda temos chance de
melhorar nesta nossa saga chamada
vida. Se por um lado caminhamos a

passos largos nos avanços tecnológi-_
cos e científicos, por -outro ainda
engatinhamos nas questões que
dizem respeito ao desenvolvimento
humano.A individualidade e o egoís
mo nos impedem de compreender
que todos caminhamos para o

envelhecimento, desde o momento

em que nascemos. Isto signifíca que o
homem, na

-

sua condição de ser

racional, ainda temmuitadificuldade
de perceber-se no lugar do outro, de
entenderque cada indivíduo tem suas

peculiaridades e que, se não souber
mos respeitar as diferenças de manei
ra um pouco mais sábia, brevemente
seremos punidos pela nossa própria
insensatez.

Para a equipe do PROASFI
está bem claro que os caso que chegam -

para atendimento são apenas a "ponta
do iceberg", que o Estatuto do Idoso

ajudou a desvelar, independente de
credo, raça ou condição social. Mas há
ainda muito a ser feito e a ser

reconhecido e, para isto, cada um

precisa fazer a sua parte. Enquanto
defensor da convivência familiar, o

programa insiste na resolução dos
problemas de maneira amigável e

respeitosa e somente quando não se

percebe a contrapartida da família é
que são buscados os recursos judiciais,
que aplicam as medidas de proteção às

pessoa idosa e comprometem seus

membros a cumprirem seu papel na
manutenção do idoso, ou então na na
puniçãodo agressor.
Elisabete Prochnow de Almeida -

Assistente Social doPROASFI

(3U,
IUDIIIIOS

Demonstração gra�uita a domicílio
Atendimentoem todo o Estado

,
..

4733722364
www.centroeudínvojaraqua.com.br
Av. Marechal Deodoro, 889 - Centro
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Dentadura, nunca mais!
próteses totais a longo período, murcha e ás linhas de expressão jado. Desta .maneira, torna-se
sofrem com o efeito de um fenõ,' da face vão se tornando mais uma modalidade de tratamento
meno cruel, a absorção óssea,
que é a responsável pe la

Quem usa sabe! O diminuição da estrutura óssea e

desconforto de uma dentadura gengival, e dão suporte e

desajustada, desgastada e os' estabilidade para a dentadura.
transtornos que esta pode trazer; A pérda deste suporte
são razões pelas quais, muitas ósseo faz com que a gengiva perca
pessoas vêm optando por realizar volume e entre em colapso,
tratamentos mais modernos formando muitas vezes o que
através dos implantes dentais. chamamos de hiperplasias

Uma situacão cada vez gengivais (áreas onde a gengiva
maisconstanteéafaltadeestabi, aumenta de volume por'
lidade de dentaduras, que por aglomerar maior quantidade de
sua vez é a principal responsável- fibras). Com a perda de volume

pelos transtornos das pessoas ósseo e gengival, alterações no

que as utilizam. Pessoas com padrão da face .começam a

mais idade, que vem utilizando aparecer.Aboca vai ficando

profundas e evidentes, trazendo
um aspecto de envelhecimento;

O avanco das técnicas
,

utilizadas hoje em dia, permitem
situacões . onde a reabilitacão

, '.

bucal possa ser realizada em um

único dia. Com um planejamen
to adequado, o paciente pode
entrar em um consultório des,
.dentado e sair totalmente reabili
tado com dentes novos e fixos,
mudando sua condição de vida.

Para todos os casos, este

tipo de tratamento deve ser

acompanhado pelo profissional
especialista, com o estudo de
cada caso devidamente plane,

Dual a importância do uso do aparelho auditivo?
A perda de audição pode

ser, considerada como uma

redução na capacidade da pessoa
ouvir. Tal incapacidade gera uma
dificuldade na comunicação e

uma conseqüência no

isolamento do indivíduo ao

meio familiar e social.
Classificamos a perda

como congênita (se ocorrer antes
- do nascimento) ou' adquirida (se
ocorrer depoisdo nascimento).

. ,

-A� ser consultado por um
médico Otorrinolaringologista,

ser diagnosticada a perda interação social ao meio em que
auditiva, o paciente deve ser vi que ele vive.
encaminhado ao Fonoaudiólogo Principais cuidados com

para dar início ao processo de seu aparelho auditivo:
seleção e adaptação do aparelho Nunca deixe molhar seu

auditivo. aparelho. Tire-o para tomar

A importância do uso diá- banho, ir à piscina, andar na

rio do aparelho auditivo -tem chuva.
como objetivo principal ' Quando retirar da orelha
melhorar a condição auditiva guardá-lo em local seguro de
deste. indivíduo portador da preferência na caixa evitando
d e f i c i ê n c i a , ten fa n do" queda do aparelho.
restabelecer. uma melhora na ' Retire o aparelho para dormir.
acuidade auditiva e com· isso Desligue-o e abra o comparti,

segura e eficaz.
O aumento de qualidade

de vida em função de um sorriso

mais bonito, com dentes fixos r

I

resistentes, oferecem mais segu-

rança e conforto durante a

masti-gação, além de ser a opção
mais certa para casos onde as

denta-duras já não oferecem.

condições de estabilidade, estas

são apenas a lgum a s das
vantagens da realização desta
técnica.

Dr. Ervino Sipbel N

Implantodontis�a
CRO-SC7653

for usá-lo, para evitar desgaste da
-

mesma.
"

Limpe diariamente o seu

aparelho com lenço de papel ou
pano seco. Nunca use álcool ou
outro produto de limpeza.
,

. Leve o aparelho no Centro
Auditivo uma a duas vezes ao ano
pararevisão geral e limpeza.
Cuide bem de seu aparelho,
assim aumentará sua vida útil.
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, EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA

Opção· para aposentados e pensionistas, servidores
públicos e funcionáriosde empresas conveniadas

JARAGUÁDOSUL

Segundo dados do Banco

Central, o crédito consignado
movimenta mais de 40 bilhões de
reais, em apenas quatro anos. Esse
número corresponde a metade do
volume d�" crédito pessoal' em

circulacão no Brasil.
O' crédito consignado está

d i s p o.n
í v'e l também para

aposentados e pensionistas do
INSS, servidores Públicos e

funcionários de empresas
conveniadas aos bancos. É o caso

do Banco BMG, que atua em Santa .

Catarina há mais de seis anos e foi
eleito pela Fundação Getúlio

.

Vargas (FGV) como o melhor
banco de financiamento ao

consumo, 7 vezes seguidas.
Com mais de 40 lojas em

todo o Estado, o banco está em

[aragua do Sul e região há mais de
um ano. Segundo o proprietário da
AtivàServ (Correspondente
autorizado do BMG no

município), Lourian José Kutscher,
a empresa trabalha com juros
baixos e prazos que vão de 6 a 36
vezes. Já a carência (prazo para o

primeiro pagamento) é de 90 ou

180 dias. Lourian informa ainda

também o financiamento de' Uma casa por sem_an�eletrodomésticos, que' permite a

. aquisição de bens duráveis com

desconto em folha e com preços em Outra n�vid�á:é que o BMG

média 20% mais'baratos que nas . apresenta 'para seus clientes é o

lojas cciri�en�ionais. Segundo o 'sorteio semanal de uma casa no valor
Lourian, proprietário da Ativaserv, de R$ 50 mil. (Pela Loteria Federal
muitos aposentados procuravam o AUT�SEAE/MF-noOl/ÕI42/2007).
banco justamente para solicitar: '-O -vencedor é conhecido todos os

empréstimos, e em seguida, 'após'
.

sábados, e no ato do pagamento do

conhecer 0., produto, passaram à· contrato de empréstimo a pessoa 'já
financiar el�tiodé)mésticos. está concorrendo ao prêmio. A

Por exemplo, a pessoa quer promoção permanece até adia 19 de
.

comprar. urna geladeira. Ao invés de janeiro de 2008.
. .

emprestar o dinheiro e ir à loja, ela
_

"

poderá comprar diretamente com o

banco'. Lourian informa que oBMG
tem convênio' direto com' as

fabricantes, não apenas de geladeira,

que não tem consulta' ao
.

SPC

(Serviço de Proteção ao Crédito) ou
Serasa e não é necessário' ter conta
em banco. Além disso.erpara
garantir a transparência do'
processo.. a negociação é feita

apenas com o. beneficiário. "O
BMG se 'destaca ainda pel:a
agilidade na liberação de crédito,
cerca de-48 horas", conta. "" -_'

Em Jaraguá do sur o BMG
também tem convênio com a Prefeí-

turaMunicipal podendo
efetuar operações de ate 60 meses

com taxas atrativas.
O escritório daAtiva/BMG

em Jaraguá do Sul é gerenciado
pela Sra., 'Mercedes Neumann,
experiente profissional, com ótimo

.

relacionamento com a comunida
de Jaraguaense.

BMG Eletro
O banco BMG oferece

inas
.
uma boa variedade de

eletrodomésticos e eletrônicos.

.'

"A pessoa escolhe o produto
pelo catálogo ou no' site
(www.bmgeletro.com.br) e paga em

até 36 vezes, descontado em folha de '".

pagamento. O produto é enviador
diretamente para a residência, em

"

qualquer lugar do Brasíl" ,'explica.
O -BMG Eletro' garante�

facilidade de pagamento, frete

incluso, segurança e comodidade.

O Banco BMG fica na Rua Mal. Dl'odoro da
FonSl'ca 191, sala 7, da Alaml'da 25 (ANTIGA NOVA

ERA), próximo a antiga prpfpitura (Musl'u).

r" ,
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Financeira
RENAULT

�.ocorreiodopovo.co,lTI·br

O CORREIO DO POVO JARAGUÃ DO SUL, 13 DE DEZEMBRO DE 2001. Imoveis:& Negócios

UM RENAULT.

;'4-'.

Para mais informações sobre produtos, serviços, preços e condições cornerciaís disponíVeis consulte a eonces�;Jn�a He�'auJt Ut)erté. (1')' eli" Authentique 1.0. 16V '2PH�FleJ< o71às à vista a partir de R$ 26.990,00. Estoque 8 unidades. (2) Scénic Kids Série Limitada

Authentique 1.616V Hi-Flex07!08 com Rádio, CD DVD, àvista a partir de R$ 57.990,00. Estoque S'unidades. (3)LQgan 1;O·16VHl-Flex-{)7/08 á vista apartirde R$28.590.00. Estoque2 unidades. (4) Logan 1.6 8V Hi-Torque bicombustível07/08 á vista à partir de R$ 31.840,QO.

Estoque 2 unidades. Financiamento Renault através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento Renault \1o.sra.i!. Crédito sujeito a 'analise e aprovação de cadastro. Taxa de Abertura de Crédito (TAC), rOF e Pintura metálica não inclusos para todos os veículos

anunciados. Frete incluso para todos os veículos. Unhas Megane e Logan comqarantía de 3 anos ou 1OOinil Km, o que ocorrerprímeíro,'condteíonados aostermos e condições estabeteetdas.no manual de garan.tia e manutenção. Imagens
meramente ilustrativas. 'Alguns itens

mostrados elou mencionados são opcionais elou acessórios e/ou referem-se a versões específicas. Modelos, códigosl valoreseespecificaçães-de
seus produtos estão�ujeitos a alterações conformepolítlca de cornerclalizaçáodaRenault e sua redede concessionárias. Ofertas

válidas até 1411212007e limitadasaosestoques distribu idosnasConcessíonánas Libertá. Preservea vida. Cintasde segurançaem oo�junto com airbág.�podem ialvar.vi�as.
.
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IMÓVEIS EM GE'RAl
IMOBILIARIAS MANUTENÇAo,

JARDINAGEM,
DECORAÇAo, lAZER,
CONSTRUçAO
REfORMAS

EQUIPAMENTOS
NOVOS E USADOS
TtCNICOS E
LOJAS AUTORIZADAS

MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS,
PRODUTOS
OFERTAS EM GERAL

ACOMPANHANTES,
BOATES
CORREIO SENTIMENTAL

MARCAS NACIONAIS
E IMPORTADAS

CAMINHOES, ONIBUS
E MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

PROCURA E OFERTA
AG£NCIAS
OPORTUNIDADES

LEGAIS E RELIGIOSOS,
ATAS, BALANÇOS.
lEIUlES, CONVOCAÇOES
COMUNICADOS
EM GERAL

CLINICAS VETERINARIAS,
PET SHOP,
AGROPECUARIA
E PRODUTOS AANS

M£DICOS, CLINICAS,
MASSAGENS.
TRATAMENTOS,
FARMÁCIAS,
PRDASSIONAIS
PRODUTOS

Audi I A3 1.8 Mec Asp
Ar Condo Elét. + DH + Trio <fét. + ABS + Antffurlo

Ump. Traseiro + Oesemb. Traseiro + Airbag
CO Player + Bancos de Couro + Rodas Uga leve
Tela Solar
ANO: 05/05 • COMB: Gasolina
COR: Preta
VALOR: Entrada de A$ 25.900.00

72X d. R$ 699,00

Honda / Civic 1.7 Exs Automático
OH + Ar Cond. EIAt. + lfio 8êtrlco + Airbag + ASS
Anlifurlo + Ar Quente + Câmbio /wt. + Piloto Aut.
Comp."llonJo + Relógio.,. CO Plaver + Bancos de Couro
Rodas Uga leve
ANO: 06/07 - COMB: Gasolina
COR: Do.rada
VALOR: Entrada de RS 39.000.00

72X d. RS 969,00

Citroen / C4 2.0 VTR
Ai Condo + OH + Trio Elélriro + Limp. Traseiro
O.sernb. Traseim + Airbay + ASS + Comp.·BonJo
CD Player + Rodas Uga teve + Bancos de Couro
Banco.Dianl 8át. + Painel Digital + Aquec. Bancas
AND: 0(\107 - COMB: Gasonn.
COR: Preta
VAlOR: Entrada de RS 36.000,00

72X 00 R$ 889,00

Mitsubishi /Airtrek 2.2 Mivec
Ar Condo + OH + Trio Elétrico + Airllag + ABS

Ump. Traseiro + Cambio Automatico + CO P!ayer
Bancos de Couro + Rodas líga leve + Rack. Teto
ANO: 06/06 - COMS: Gasolioa
COR: Prata
VAlOR: Entrada de RS 41.250.00

72X deR$1.019,oO

Fiat / SIUo Conecl1.8
.

Ar Cond. + OH .;. Tno Elélrico

Ump. Traseiro + Desemb. Traseiro
AntlfurtD + CO Player + RO<Ias Liga leve
ANO: OS/%· COMB: Gasolina
COR:C_
VAlOR: Entrada de R$ 23.000.00

72X de R$ 579,00

Toyota I Corolla 1.8 VVT Seg
Aulomático
Ar Cood. Elét. + OH + Trio Elétrico + ASS

Airllag + Câmbio Aul. .;. CO Player
Bancos de Couro + Rodas liga leve

.

ANO: OSi05 - COMB: Gasolioa
COR: Cinza

.

VAlOR: Entrada de RS 26.950.00

72X de RS 669,00

MP4

1
lVLCD 19"

-

DIID AuIomoIivo

Jaraguá do Sul Joillvi!!e B unenau

-'

. Italal " Fio:lanópol s - Estreito

.

; Tubarao D'M ,q 5 CT�, HYun fJR!
,

47.3274.4100 47.3145.4100 47.3322.7846 - .. 4732474100 _ >
4832814100 : 4836225100 Seu n o v o c it m n J1 o

-

R. Prof. Adélia Fischer, 12 R. Blumenau, 2500 Shopping Neumari<t Rod. Osvaldo ReiS 2455 . R. Gen. Liberato Bíttencourt, 1435'
!

Faro! Shopping www.dimashyundal.com.br'
[j!(!v>� *- na R 2 te G£'�mtro 1:0

-Pro!TlOÇQovSf.ds'alé 1511'2;'07. Im�fls �lJsbCl11...as. caI.lll'$trO sujeite $ eoanee 00 aéd!!l:J. 'fAC�\M. �/c$a;!né� de 7'b. válidc para�ico'os.�\loln!Odelo scima; 11$ 2005.
05 prêlT!io5l1l1:!1l'lKlos acima fazem parta de uma sére de outros prêmios tia PromoçOO �NZlI<li da useece Dlmas¥. Na loja, o cIlent& escolha", uma, eoee t!!'IflrnM C3001S IgwI5. N!11a estam o�do "pfêmIo..sutpresa'·_ Am!3Ção do todos es prtmlos estará afocatto em todas as lojas mmas.

Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

lio Authentic 1.0 R$ 25.490,00 Ano 200
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Strasbo rg
www.strasbourq.com.br

.

jaraguá do Sul- (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

Blumenau - (47) 3331-4500
Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-866
Rio do Sul - (47) 3522-0686

.

.

Imagens para fins ilustrativos. Promoção "Se cuida mais ainda Noe!', Peugeol2ll6 Sensation j.4l FLEX 3 portae-Prete induso - Pintura $6Iida. Preço público S;JQsrido para venda â vista através do Peugeot On Une a partir de R$ 27.990,00. Pfano coe· Crédito Direto ao Consumidor pelo Banco Peugeot Simulaçiio
ronsiderandoo ve!CUlo acima en preço á vista sugetidorleR$27.990,OQ a nlve! Brasil: Entrada de R$13.575.15 (48,50%) ã vista. 00 plano de 60 meses, seneo mais 60 parcelas fixasdé R$ 389.86, sando qce a 1{j).1meira} prestação é para Março de 2008. Apareela da linanciameroo anunciada fnoo a taxa de abertura de

crédito (TAC), no valor da R$ 690.00 . .."a:ida para a Grande São Paulo, veríével para. as dem&is reglóes. Preço tctaldc Vtlfculo para vende à vista R$ 27 .990,00.Preço total do veículo a prazo para eo meses: A$ 35.966.75. Peutleot 20SSW 1.4l Rex 5 peras - ArconálCionado - DireçãoHidráulica - 'Mros e fIavase!âtricas

Faràls de neblina -Freie lncluso - Plfltuta sólida -ccm bOnt."S de ateR$2.500,OO,Taxas de juros 60meses de 1 ,400/0am. e 18,211% a.a e IOFde 1 ,5% a.a. Sujeito à 3provaçâode credi1o.A<! taxas pocsão serateradasse houver al!eraçqes significativas nomercaoo.financeim, sem avisoprê\1o. UnhaPeugeo130711atchBack e

Sedan Versão Griffe- ·Baneei 00 COiJfO � TeIO Solar - Hand$..Free Bluetoolh � Olsquetelra - Piloto Automático· Ar Condláon&do digital Si-Zone - Freios ABS -Airbag dtJPlo - 5 portas - motorizaçáo 2.OL 1ÔV - equipaoo de série COfI'! �Cãmbio AulOmátiro Seqüeoclal TIptronic System Porsthe Grâts"Todos os veíaJlos

anofl1'lOdel¢ 200?i2008, com lrete incluso a pinlura sólida. Estoque nacional dasOcncesscnàras PeligeOt: 200 unidades do Peugool. 206 Sensation 1.4l FLEX:3 portas. Estoque da ConceasKmária Slrasbourg - 10 llrldadeS do Peugeot 206 SW 1.4l Flex 5 POrtas - � O urlidades da Unha Peugeot307 Hatch Sack e Sedan

VersãoGriffe -5portas-molOrização2.OL UN. Prazodevigênciada promoçáoêle05!�'2007 a22l12/'2OO7, ou<snQI..'a.'1loduraremosestoques.P�! Partner 1.6116Vde 110CV. ArnrMode1o.:07:0B. Versáosemportaiateral. FreiosfIaseiroscomoompensadordecarga. OireçáoHidráulicacom tegl.iagemdeartura.Motor

de 4 cmndro$.Pintura $6!ida. Frete Incluso Grade de proteção dec.'lrga atras do bancooo molorista. Compartimenlo de carga de 3.000 êroe. Carga (rol: 625 kg. Preço
á vista apartirde: R$ 32.990,OO.Q:Jantroadede Esl� nas concessionárias.: 03 unidades. PIlUgOO, 307 SWMursMecânica, At Comiicionado - Direção

Hidráulica- Freios AOs - Airbag dupk). Pinlura sólida. frete Incluso, rcdae de liga leve, Aro'MOOe!o.: 07itlB -preço apartir de R$ 72.990,00 à 'ilsta·,Oua.'1lidade ce êsoque nas concesslonárias.: 03 unidades. Não cumulativa com outras prCll'l'lOÇÔes.A!giJmas ofertas sâo exduslvas da Concessionária Strasbo:Jfg. Para mais

informaçõesoobm preços eccrdçõesespaciais, consulte a Re.dadeCC�C$sionáfiasPell{leol. uguepara 08007G32424oua<:QSS9www.pllugoot.oom.br.

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábado das 9h às 13h.
DIRIJA ESSE PRAZER
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3370-7942Ibautomoveis@hotmail.com
<,BR 280, Km 60, nO 329 - Imigrantes - Ouaramlrim- se

AMUR AUTO CENTER
-

PROMOÇ�O
10ANOS=

-

-

Sua melhor escolha 'está aqui!
(47) 3373·4047

LB AUTOMÓVEIS

Astra e an 1.8 omp eto + ronco .9 .oo
Astra Hatch GLS Com8'etp + A B Prata 1999 23.900,00
Corso Wind 4P LII ES Verde 1999 15.900,00
Monzo SUE 1.8 4P Des/AQ Azul 1987 5.900,00
OmegaGLS Completo + GNV' Preto' 1995 18.900,00
Omega Australiano CD Completo I Bordo 1999 39,900,00
Vectra 2.2 CD Completo Verde 1997 20.900,00
Vectra GLS Completo Bordo 1995 13.900,00

r rotetor + lona ronca

ÚOO:OOEscort 1.6 Básico Azul 1993
Escort SW Completo Preta 2000 18.900,00
Escort 1.6 XR3 Completo Branca 1987 5.900,00
Escort 1.8 SW Com&leto Branca 1998 14.900,00
Fiesta 1.3 LII ES Cinza 1995 8.900,00
FlOOO Cabine Dupla Tropical TElAC/DH/Rodas . Bordo 1998 14.900,00
Focus GL 1.6 com81eto (único dono) Prata 2004 34.900,00
Ka1.0 LI! ESIAQ/VE/TE Cinza 1998 13.900,00
Ka1.0 LI/DESIAQ/VE/TE Azul 1998 13.900,00
Mondeo CLX Completo Azul 1997. 14,900,00
Verona GLX 1.8 Bege 1991 7.900,00

OFERTA DE PNEUS NA PAMUR
NO MÊS OE 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 as 14hOO

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

BARUM
PNEUS

BARUM
PNEUSPIIEUBACIC

ESCAPAMENTOS
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MUITAS OPÇÕES EM UM SÓ lUGAR·
VEíCULOS SEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCil

AS MENORES TAXAS DO MERCADO
ÓTIMA VALORIZAÇÃO DO SEU USADO
PRAZO DE ATE 60 MESES PARA PAGAR

SEU CARRO ESTÁ NA

Você que exige veículos de qualidade, procedência garantida
revisão preventiva e uma negocia�o +ransparen+e, venha nos visitar

Fiesta Ano 2004 R$ NegociarEscort SW Ano 1998.R$ Negociar Scenic RT 1.6 16V Ano 2002 R$ NegociarClio Expression 16V H81ch Ano 2004 Fiesta AnD 2003 R$ NegociarPalio EX Ano 1998 RS Negociar

www.ditrentoautomoveis.com

CELTA Rll I PERSONALISADO 2P 2004 G BRANCA
CELTA lT/DT/AO 4P .2004 G PRATA
CORSA SEDAN AC / DT / IT 4P 2002 G CINZA
CORSA SEDAN AO I DT 4P 2001 G VERMELHA
CORSA lT/DT/AO 2P 2000 G BRANCA
CORSA SUPER 1.0 AC/DH/TE/lT/DT 4P 1998 G BRANCA

UNO CS IE AO/ DT / IT 2P 1995 G VERDE
UNO AO! DT I IT 4P 1995 G VERMELHA

FORD
FIESTA SEDAN BASICO 4P 2008 Fl PRETA

• FIESTA AC / OH I VE I TE / DT 4P 2007 G PRETA

FIESTA SEDAN 1.6 FLEX AC/DHNE/TE/RE 4P 2005 FL PRATA
ECOSPORT XlS 1.6 FLEX AC / VE / TE I IT / DT I RE I FN I GNV
4P 2005 Fl VERMELHA
FOCUS GUIA AUT AC I OH I VE I TE I DT / RE / AUT /COURO
4P 2005 G PRATA •

ECOSPORT XlS 1.6 l AC/DHNE/TE/DT/RE 4P 2005 G PRETA
COURRIER BÁSICO 4P 2005 G BRANCA
ECOSPORT XlS 1.6l AC/DHNE/TE/DT/RE 4P 2005 G
PRATA
FIESTA OH I VEl TE 4P 2004 G PRATA
FIESTA HATCH BÁSICO 4P 2004 G VERMELHA

FOCUS HATCH 1.6 r AC/DHNE/TE/DT 4P 2004 G·
BRANCA
FIESTA AC / OH / VE / TE / DT 4P 2004 G BRANCA
FIESTA BÁSICO· 4P 2004 G PRATA
FIESTA 1.6 BÁSICO 4P 2003 G PRATA
FIESTA IT / DT- 4P 2003 G BRANCA
KÁXR 1.6 AC/DH 2P 2003 G PRETA
FIESTA LT I DT / AO 4P 2003 G PRETA

I FIESTA GL- IT / DT / AO 4P 2001 G AZUL

I' KÁ GL IT / DT / AO 2P 2001 G CINZA FIAT

rl,l
ESCORT SW 1.8 AC / OH / VE / TE / DT 4P 1998 G AZUL UNO MillE FIRE 1.0 IT / DT / AQ / Rll 2P 2005 G PRETA

ESCORT SW 1.8 OH / LT / DT / AO 4P 1998 G CINZA ! SIENA FIRE VE / TE / AO / DT 4P 2004 G PRATA

ESCORT SW GLX 1.8 AG/DHNE/TE/DT/Rll 4P 1998 G AZUL I STILO AC/DHNE/TE/RE/RlL/lT/DT 4P 2003 G VERMELHA

FIESTA CLX BÀSICO 2P 1996 G PRATA PÀLlO FIRE AC / VE! TE I IT / DT 4P 2003 G BRANCA
ESCORT1.6GL IT/DT/AO/Rll 2P 1995 G PRATA SIENAFIRE AC/DT 4P 2002 G AZUL

! UNO MillE SMART AO lOT 4P 2001 G VERMELHA HONDA .

I ������S��AN 1.8 DHNE/TE/DT/AO 4P 2005 Fl PRATA
I PÁLIO EX AO / DT / IT 4P 1998 G BRANCA CIVIC LX AC / OH / VE /TE / AB / DT / CD. 4P 2001 G

L..... .
_ _ J ��� ��/����� �� 1997 G VERMELHA L�����

RENAULT
clio AUTHENTIC 1.0 HATCH AC /VE!TE 4P 2007 G BRANCA
CLIO SEDAN 1.0 16V AC/DHNE/TE/AB/DT/lT 4P 2006 G VERDE
SCENIC EXPRESSION 1.616V AC/DHNE/TEIAB/DT/lT4P2005Fl BEGE
SCENIC PRIVilEGE 2.0 16V AC/DHNE/TE/AB/DT/lT/RE/RLL/CD
4P 2005 G CINZA

I' CLIO PRIVilEGE 1.6 16V SEDAN AC/DH/VE/TE
/AB/DT/lT/RE/RLL/CD 4P 2005 G VERDE
CLIO EXPRESSION HATCH AC / OH / VE /TE / AB / DT / IT 4P
2005 G PRATA
CLIO AUTHENTIC 1.0 16V SEDAN TE/AQ/DT 4P 2005 G
PRATA
CLIO EXPRESSION 1.0 16V SEDAN AC / OH / VE /TE / AB / DT /
IT 4P 2004 G VERDE
CLIO EXPRESSION 1.0 16V HATCH AC / OH / VE /TE / AB / DT /
LT 4P 2004 G VERDE
CLIO SEDAN AO / DT / LT 4P 2004 G PRATA
SCENIC RXE 2.0 AC / OH / VE /TE / AB / DT / LT / RE / RLl / CO
4P 2002· G CINZA
SCENIC RT 1.616V AC/DHNE/TE/AB/DT/LT 4P 2002 G
CINZA
SCENIC RT 1.6 16V AC/DHNE/TE/AB/DT/lT 4P 2001 G
CINZA
CLIO RT 1.0 SEDAN AC/DHNE/TE/AB/DT/lT 4P 2001 G
PRATA

-,

VW
FOX AC / DH / IT / DT 4P 2008 Fl PRATA
FOX 1.6 OH / IT / DT / AO 4P 2005 Fl CINZA
GOLF GNV AC/DHNE/TE/RE/DT/lT/ GNV 4P 2002 G PRETA
GOL SPECIAL BÁSICO 4P 2002 G BRANCA
GOL OH / IT / DT / AO 4P 2002 G PRATA
GOL 16 POWER OH / LT / DT / AO 4P 2002 G PRATA
GOL PLUS IT / DT / AO 4P 2001 G PRETA
SANTANA AC IDH / VE / TE / RE / DT 4P 2001 G PRATA
GOL PLUS 16V AC / OH / IT / DT 4P 2001 G PRATA
GOL MI AO / DT / IT 4P 1997 G CINZA
GOL Cl 1.6 BASICO 2P 1994 G PRATA
GOL 1000 BÁSICO 2P 1994 G BRANCA
GOL CL 1.6 AO/ DT / IT 2P 1994 G PRATA
GOL1.6 BÁSICO 2P 1992 G BRANCA

Rua Exp_ Antônio Carlos Ferreira, 130 ao lado da Moretti/Ford. 3371-8287
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,."

HIPER FEIRAO
Motos: XLR-125 KS Branca 1997

'Srad 750 Branca!Azul 1996 CG-150 Titan KS Prata 2006

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

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

Kawasaki Ninja ZX-6 Verde 1995 *CG-125 Titan KS Azul 2004

Shadow 600 Preta 2000 CG-125 Titan KS Azul 2004

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

CB-500 Azul
.

1998
li

CG-125 Titan KS Azul 2001
" CBR-450 SR Preta 1993 � CG-125 Titan ES Azul 2000

CBR-450 SR Cinza 1989 I Titan 125 Vermelha 1998

CB-450 DX Cinza 1988

I
Titan 125 Vermelha 1998

NX-4 Falcon Amarela 2001 Biz 125 ES Vermelha 2007

NX-350 Sahara Roxa 1997

I
C-100 Biz KS Azul 2004

'Virago 250 Preta 1998
,

C-100 Biz ES Vermelha 2003

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

'XR-250 Tornado Azul 2004
,

C-100 Biz KS Verde 2002
IsCBX-250 Twister Preta 2005

I
C-100 Biz KS Preta 1998

CBX-250 Twister Vermelha 2004 li} Dream Vermelha 1998

XLX-250 R ermelha 1991 I Today 125 Azul 1991

XT-225 Preta 2005
,

CG-125 Branca 1988

CBX-200 Strada Roxa 2000 ICBX-200 Strada Azul 1998 Veículos:

XTZ-125 E Preta 2005

I
'Corsa Sedan Azul 2003

NXR-125 Bros KS Azul 2003 'Fiesta 1,0 Prata 2000

XLR-125 KS Branca 2002 *Logus GLi 1.8 Azul 1995
.

XLR-125 KS Azul 1998 I

Rua Walter Marquardt, 2670 Barl'a do Rio Cerro Jaraguá do Sui· SC Fon,e: (47) 3370-7500

Golf 1.6 2000 azul

COMPLETA +ABD

.:ttAIIIIG.

Mille 4p/2005 kit prata R$ 19.900,00
Uno ED< 4p 1994 R$10.900,00
Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 29.500,00
Palio ED< 1.3 4p 2005 Idt/aq/te prata R$ 26.800,00
Palio ED 4p 1998 R$15;500,00'
Escort L1991 R$ 7.000.00
Escort L 1.6'GNV 1994 8$ 11.500.00
Escort Gl Zetec 1997 ac/dh/kit R$ 14.900,00
Clio Sedan RN ar/vte/abd 2001' R$ 21.900,00
Kombi GNV bcos+motor novo-2000 R$ 21.000,00
Blazer DL 2.2 1997 compl+CD R$ 23.900,00
Pampa 1,81996 elope R$ 11.500,00
Tempra 2.0 8V prata' 1995 R$ 12.500,00
Fiesta GL1.0 4p 1996 R$12.500,00
Vectra GL 2000 completo R$ 29.500,00
Titan 1998 R$ 2:800,00
Uno EP 2p 1996 R$ 9.900,00
Vectra GLS 1997 R$ 20.500,00
Ford Ka 2001 cf kit + cd painel. R$ 16.800,00
Kangoo Express 1,6 2003. R$ 24.000.00
Palio Weekend Style 2000. R$ 21.000,00'
Palio EX 1998 cl GNV. R$ 13.900,00
Corsa Wind 1996 cf GNV. R$ 13.500,00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Corsa Wind 4p 2001. R$ 18.500,00
Santána 4p aut. compl+GNV. R$ 15.500,00
Fusca 1986. R$ 4.500,00
Palio Fire 4p GNV. R$ 19.900,00
Santana 4p 1988 GLS completo. R$ 7.900,00
Vectra Elegance 2006 abd/abs/cd. R$ 54.800.00
Fi 000 XLT 4X2 compl+magazine mwm R$ 42.000,00
Peugeot 106 cf ope. 1999 R$ 10.900,00
Fiorino Furgão 1.5 1998 R$15.o00,00
Gol1.6 1988 R$ 6.800,00
Escort GU 1995 R$10.50o,00
Titan 150 2004 azul R$ 4.000,00'

Astra CD 2.0 preto 2003
COMPL+AUT. +GNV

.;f":'11118111_
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PAllO· Vende-se, 06. Flex. cornpl. -

AR R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990. J.2 VEíCULOS

CORSA· Vende-se, Wagon. 00. AR.DH.
FIESTA - Vende-se, 03. 4p. ARTE.AL. VE.TE. R$19.000,00. Tr: 9121-6948.
branco. R$ 24.700,00. Tr: 8823-8479.

CORSA· Vende-se, Wind 99.4p. TE.AL.

RANGER - Vende-se, XL 96. campI. prata. R$15.000,00. Tr: 3374-0416.
GNV. Tr: 8822-2648.

O CORREIO DO POVO 7
QUINTA-FEIRA, 13 de. dezembro de 2007

PALIO - Vende-se, 98. campI. vermo R$ DEL REY - Vende-se, 90. R$ 4.500,00.
14.500,00. Tr: 3376-4538. Tr: 9962-8650. .

3273-6783

1.1 VEíCULOS

PAllO· Vende-se, ELX. 04;05. AR. OH. ESCORT - Vende-se, XR3. conversível.
VE. TE. ALRL. Tr: 3275-6977. BB. ou troca-se por moto. Tr: 3370-

0760.
PALIO - Vende-se, 06. 4p. AR. cinza, R$ ASTRA - Vende-se, 07.BV. 4p. campI.
.25.500,00. Tr: 3370-1120 au 9134- ESCORT - Vende-se, Hobby. 94. bordo. R$ 45.400,00. Tr: 3275-1754 au 9933-

7763. R$ 7.500,00. Tr: BB14-3552. 4763.

UNO - Vende-se, 9B. 4p. R$ 7.000,00. ESCORT - Vende-se, Sw. 98. campI. ASTRA· Vende-se, 99. campI. GNV.

+ 25xR$ 297,00. Tr: 3370-7405. -AR. R$15.500,00. Tr: 3273-1798. azul. R$ 23.500,00. Tr: 9983-1925.

UNO - Vende-se, Mille. 93. R$ Fl00· Vende-se, Super Sab. 93/94 .. CELTA· Vende-se, VHC. 4p. 03. R$

7.000,00. Tr: 3370-8415 ou 9654- diesel. Preta. Capota de fíbra. 22.900,00. Tr: 8816-6666.

9585 após 17h. . AROH.AL. Tr: 3376-2275.

.FRAMAKAR

MONZA - Vende-se, 94. 4p. GNV. R$ Rua .José Theodoro Ribeiro, 2684 - Ilha da Figueira

•

•

i'. .'. mtmtvv.faelliniueicuIDs.c::u:.m·.br
•

(47) 3370�30-15
ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ..

CONSULTE·NOS

Rua Presidents Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina NOVOS E SEMINOVOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�EAlk!ENfJOI?FEfl
�FER C'oMÉRCI� DE VEíCULOS LTDA

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Fone: (471 3274.4444 I Fax: (47) 3274.4441

emmendorfer@emmendorfer.com.br

.

_- " -.'.'.

i' �-

NOVOS E SEMI-NOVOS
Venha realizar seu '

sonho de ter um carro

'Rua Angelo Schiochet, 10
Centro· Jaraguá do Sul

I

". Fone: 47 .327�·1132.':

v e í c. u los
.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Caraguá Auto Eil,ite
Uma relação de confionçc.

SANTANA 2.0 1992 CINZA CLIO SEDAN 1.6 16V 2005 PRATA PALIO 1.5 M'PI4P 1997 PRATA PALIO FIliE 1.0 4P 2001 BRANCO VECTRA GLS 2.2 GNV 1999 BRANCO
.... c.,_ .. _.:..��_,"',

TIPO 1.6 1995 AZUL

FORD KA GL 1.0 2004 BRANCO CELTA 1.0 C/AR 2004 VERMELHO SCENIC RT 1.6 16V 2000 AZUL PALIO ADVENTURE GNV 2001 PRETO GOL 1.01 1996 AZUL GOL,CL 1.6 1995 BRANCO

CELTA 2P 2003 BRANCO ASTRA ADVANTAGE 2.0 FLEX 2007 PRETO CORSA WIND 2000 PRATA CI O.H. SAVEIRO 1.6 FLEX 2006 PRETO SAVEIRO SUPER SURF 2008 PRATA

Rua:WalterMarquardt, 1.850 PRÓXIMOALOJAYAMAHA

\N\NVV.rotadoautoft1ovel.coll1.br/nei

• 60 meses para pagar*'· Ante,S, de comprar, compare ·Venha fazer um Best Drive
WWW.vw.com.br.. Financíamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de ��,. :�ole de Poluição de Ar por Veículos Automotores). Ofertas
válidas a i é 1 4/1 2/2 O O 7 enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro, Fotos meramente ilustrativas,

A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA
Járaguá do Sul
4732746000

, <:apil1zal
4935552255

t
Caçador
4935671111

CuritibQnos
4932412411

Rio do Sul
4735210200

Lages
4932219100

São Joaquim
4932330899

�mll 1iliillili70
__ INCLUSo._
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PÁTIO
GOL CL 1.6 1992 BRANCO R$9.500

COIsa Sed.an Gll.6 14998 BRANCO R$17.500
ESCORT HOBBY 1994 DOURADO R$9.500

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

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

ESCORT 1988 VERMELHO FINANCIADO

FIAT
PALIO FIRE 2004 BRANCO FINANCIADO
FIAT UNO 1991 VERMELHA FINANCIADO
UNO MILLE ELI 1994 BORDO R$10.500
PALIO EL 1.5 1997 GRÀFITE R$15.500

FIORINO 1991 BRANCO R$6.000
PREMIO S 1986 PRATA R$4.500

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

C 8500 2001 BRANCO R$55.000
UNO ELETRONIC 1995 PRATA R$9.500

DUCA 2001 BRANCA FINANCIADO
TIPO 1994 PRATA FINANCIADO

DAR
uto peças__�

S10 - Vende-se, 97. cinza. CampI. GNV. Rua Walter Marquardt, 2665 - Barra do

CUR. R$24.000,00. Tr: 9128-8100. Rio Molha
Fone: (47) 3370-9012

VECTRA· Vende-se, GLS 94. GNV. R$ Fone/Fax: (47) 3370-9010
15.800,00. Tr: 8816-6666. Cel: 9975-2142

11.600,00. Tr: 3273-0799.

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

VECTRA • Vende-se, GLS. 97. compl.
R$18.000,00. Tr: 3276-1914.

e-mail: cunha@netuno.com.br

Tr: 3273-1688 após 15h.

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

Rua: João Planischeck 293' - Bairro - Nova Brasilia 47

GOl- Compra-se, 16V. 4P. 00 à 02. Tr: VENDE-SE _ C/450m2 e casa de mad.
3374-0649. CLASSEA· Vende-se, 160.05. preto. único

dono.Tr:8424-2222ou3373-3373. ou troca-se por uma chácara ou
terreno. Tr: 3370-3690.

CORCEll. Compra-se, bom de lata. Tr: ERVINO - Vende-se, 13x35. R$
3370-3076 ou 9942-8890. 12.000,00. Tr: 337.1-8952.

CLASSE A • Vende-se, 160. 02. preto.
F350 - Vende-se, 03. prata. turbinada e

revisado. Tr: 8424-2222 ou 3373-3373. interculada OH. Tr: 3275-0002.

GOL - Vende-se, 02. Power. Semi-
compl. Tr: 9165-3174. MICRO-ÔNIBUS· Vende-se, Mercedes

Bens.99/00.compl. c! frigobar.TV.DVO.
GOL· Vende-se, 03. Power. R$ 21 .500,00. Tr: 9654-5380.
Tr: (47) 3273-5497 ou 9963-m 7.

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

PICAPE - Vende-se, tipo Jipe. Ótimo
FUSCA - Vende-se, 74. reformado. R$ GOL- Vende-se, 98. 4p. vir. á comb. Tr: est. R$ 7.500,00. Tr: (47) 3375-2136.
2.200,00. Tr: 3373-6524. 3376-4648.

FUSCA - Vende-se, 79. Fafa. ou troca- PARATI - Vende-se, 98. bordô. GNV.
se pormoto. Tr: .8424-2073. 16V. R$16.500,00. Tr: 9937-5984.

FUSCA· Vende-se, 80. R$ 2.800,00. SAVEIRO - Vende-se, GL 95. verde. R$

AUTOMECÂNICA DA BARRA LTDA.BARRA
AUTO CENTEL1

• Suspensão
• Pneus

o

conferir nossos seraiçosl
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jêlraguá do Sul - SC

• Escapamento
• Borracharia

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

melhores e mais
clássicas motos da

categoria.

Proteja-se use capacete e roupas adequadas para_pilotar motos, e se heber não dirija ..

111111111111111:1111II11illll! 111111111111111111111111111111111111111, 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Rua Adélia Fischer, 120 - Baependi - Jaraguá do Sul- se Fone: (41) 3310-0616

AGRAlE - Vende-se, 95. OH. Baú. R$
35.000,00. Tr: 3273-1798 ou 8826-
2502.

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

BIZ - Vende-se, 00. verm. R$ 2.800,00.
Tr: 3371 -4309 ou 8845-5780.

BIZ - Vende-se, 05 ou troca-se por
móveis novos. Tr: 3371 -4284.

IMPORTADOS
RENAULT 1.0 2002 BRANCO R$24.000

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

CLIO AUTENTIC 1.0 8V 2004 BRANCO R$21.000
CLASSE A 2002' PRETA R$37.900
CLIO 1998 PRATA FINANCIADO

BANDEIRANTE 608 1987 BRANCO R$36.000
SCENIC EGEUS 2000 VERDE R$26.900

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

WOLKWAGEM
GOL 16V 1.0 2000 BRANCO R$19.000

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

PARAn 1.6 2002 BRANCA FINANCIADO
FUSCA 1969 BCP PEROL R$4.500

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

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

FUSCA 1985 CINZA R$4.800

GM
CORSA SEDAM GL 1990 BRANCO R$17.500
MONZA CLASSIC 2.0 1990 AZUL R$9.000

MONZA 1989 MAR.RON R$7.900
KADETT GL 1993 PRATA FINANCIADO

CELTA 2002 PRETA R$21.000
CELTA SPIRIT 1.4 2005 VERMELHA R$24.000
C20 CUSTON 1991 VERMELHA R$31.000

OPALA 1988 BORDO R$7.200
TIGRA 1.6 1998 PRATA R$25.50

CHEVETTE JR . 1993 PRATA R$6.900
S10 DEWXE 2.5 1999 PRATA R$46.000

VECTRA 1999 AZUL R$25.000
ASTRA 2007 PRETO R$46.000

FORD
KA 1.0 2004 VERMELHA R$19.000

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

F1000 1993 VERMELHA R$27.000
BELINAIi 1981 PRATA R$3.500
FIESTA 2000 VERDE R$15.500

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

COURIER MAI7016 1998 AZUL R$14.000
FIESTA 1.0 2004 PRATA R$29.000

DAKOTA SPORT 2000 VERDE R$47.000
020 CUSTON 1992 CINZA R$28.000
RANGER 4.0 1996 VERDE R$23.000
FOCUS GHIA 2001 CINZA R$37.000

MOTOS
HONDA CG mAN 2002 AZUL R$4.200
HONDA CG mAN 20110 VERDE R$3.700
TWISTER 250 2006 PRATA R$10.oo0

BIZ ES 2004 VERDE R$4.300
BIZ lIS 2001 PRETA R$3.700

CBR450TR 1987 VERMELHA R$4.000

VENHA VER O CARRO DE SUA PREFERÊNCIA EM

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

AQUI VOCÊ ENCONTRA!

BIZ100 • Vende-se, 98. preta. Tr: 9986-
2217 ou 3276-2123.

CBX - Vende-se, 200. estrada. 99. R$
4.300,00. Tr: 9169-8197 .

CBX - vende-se, Strada. 99. R$
3.900,00. Tr: 3273-1798.

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

SHAOON - vence-se. VT 600. 02.
chumbo. c/ nota.c/ 7.450Km. originál.
Tr: 9157-3000 ou 9118-3000.

TITAN· Vende-se, 97. R$ 1.000,00. +
20xRS150,00. Tr: 8429-0678.

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

.

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

TWISTER • Vende-se, 04. preto. R$
7.600,00. Tr: 3370-8415 ou 9654-
9585 após 17h.

WEB100 - Vende-se, prata. 06. RS
1.700,00. + 23x R$ 218,45. Tr: 3275-
0945 (tarde).

.

YBR - Vende-se, 04. R$ 3.000,00. Tr:
3273-2302.

www.ocorI.Piodopovo.com.br
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FELIX GAMES·
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

'VEN.DA DE GAMES E ACESSORIOS .

PARA TODAS AS MARCAS

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

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

Ps2 SUM DESTRAVADO
+ 2 CONTROLES
+ 3JOGOS

.

" POR APENAS R$ 650,00

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

Rua Joã_o Planincheck; 126-Nova Brasilia - Jaragua do Sul - se

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

O CORREIO DO POVO 1 t

. Preços a prazo no crediário TELPAR

Samsung C500
c/cOmera

Nokia 1600

��.�
21�OO@.

�� �
g�ffi@.��

RS JII.,'O no Pré
I + II de RS JII,.'
Características
• Gwvução: digital de convmas
• Cronômetro
• J090$
• Tocador: de MP3Walkman
• Conedlvldáde por Inlravermellio
• RádiaFM
• Cômew digilollntegrada
• Memória: exponsÍYel com carlÜo de memóriu Memory Slick Micro M2
• Permite: gravação e envio de videos turtos poro outros celulares
• Pennlle: a reprodução de vídeos
• Acompanha cadúo 256Mb

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Computador Intel
Pentium Dual Core

E2140 -"6 Ghz 775P

Monitor LCD 17" LG, Placa Mãe

Gigabyte GA-VMSOO SNIR,
Memória 512Mb DDR2 533Mhz,
Placa de Vídeo Integrada, Drive

Disquete 1.44, Hard Disk 80Gb,
Gabinete 4 Boias ATX. Gravador

de OVO, Teclado, Mous� Óptico,
caixas de Som Acúmcas, Fax
Modem56Kb.

Computador Intel
Core 2 Duo E4400

2.0 Ghz 775P

Monitor LCD 11" Sansung, Placa
Mãe GigabyteGA-94S6ZMS2.
Mem6ria 1024Mb DDR2533Mhz.
Placa de Vídeo Integrada, Drive

Disquete 1.44, Hard Disk 160Gb,
Gabinete 4 Baias ATX. Gravadar
de OVO, Teclado, Mouse Óptico,
Caixas de Sam Acús1icas, Fax

Modem56Kb.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AMIZADE - Vende-se, 87m2. R$
110.000,00. Tr: 8405-6511.

AMIZADE - Vende-se, seminova. Alv.
2 qtos. 70m2. aceito financ. caixa. Tr:

. 3370-3076 ou 9942-8890.

COMPRA-SE - Até R$ 30.000,00. Tr:
9956-9656 ou 3273-1090.

CORUPA - Vende-se, c/2 sI. com. na
frente. 4 qtos. 4 bwc 2 pisos. Ir: (47)
3375-2798 ou 9905-9850.

CZERNIEWCZ - Vende-se, 204m2 •

.

R$1AO.000,00. Tr: 9654-5380.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, el
120m2• 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 1DOm do
mar. R$ 120.000,00. Tr: 3376-0569
ou 9155-0553.

PiÇARRAS - Vende-se, 249m2. 4

qtos, 2bwc. Próx. bali haL Tr: 3371-

58?1.

PROCURA·SE • PI alugar, Barra

Velha, Barra do Sul ou Enseada. Tr:
3370-5704.

PROCURA·SE· PI alugar, pi um casal
sem filhos. Tr: 8P11-9450 ou 9653-
4141.

PROCURA·SE·PI alugar, 2 qtos.
Figueira, Vieira ou Centenário até R$
300,00. Tr: 9133-7987.

Cedro Móveis

_ttlFuiaseCaml, .

�daóxesde)® 1erI]\OS�]�rC6:a'lailàras
�oo.rilr$:llCooct1lJ Tra!orese!ll&as

�deFitlS GJ,_;$�1antes

tw,,'11 (o[rewesH
r,,jr�l�� lD!1J!'6iIOSCOOJ;IelO$

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

CENTRO - Vende-se, Edifício Jguá.
10° andar. 2 ctos. Tr: 3372-1192 ou

3370-9352.

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

2.3 IMÓVEIS

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

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

RES. GRUTZMACHER • Vende-se, cl
689,64m2• Tr: 8838-2666 ou 8805-
1031.

SANTO ANTÔNIO· Vende-se, nova. TIFA SCHUBER·· Vende-se, cl
Alv. e/60m2• 3 qtos. Tr: 3371-0853 2.000m2• Tr:9165-3174.

2.2 IMÓVEIS 2.4 IMÓVEIS

SITIO - Vende-se, no Garibaldi cl
150.000m2• R$ 140.000,00. Tr:
8437-5702 .

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

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

KITINET • Procura-se, kitinet pi
alugarpróx. centro. Tr: 9979-3142.

PROCURA-SE - Casa ou apto cl 2
qtos pi alugar. Tr: 9956-9656 ou

3273-1090. /

ALUGA-SE
QUITINETES
E QUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II
Reserve também na praia.
3310-3561 c/ proprietário

O CORREIO DO POVO 13

LIGUE E FAÇA SUA CONSULTA!

-

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

DiSH Pizza
3275-2876

Todos os dias a partir das 18h30

Rua Barão do Rio Branco, 1000 - Jaraguá do Sul • se

(na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14 O CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA 13 de dezembro de 2007

RESIDENCIAL

LOTEAMENTO CONSTANTINO PRADJ li

�/�CT=C;'i' ; ;c ,;;cc; ;';C'i';"'i"��"r';2"
,...

li

LOTEAMENTO CONSTANTINO PRADI II

R; 1158 - JONES CHIODINI

•• 1

47 48 49

\'==�====='.1 �
o:

(.\.

Localização Bairro Jaraguá Esquerdo, próximo Arroz Urbano

Toda infra-estrutura

Localização: Bairro Jaraguá Esquerdo.
Prontos para construir.

PEQUENA ENTRADA E SALDO EM 60 MESES.

3371.0768
3371.6582
PLANTA0: GLEDSON 8843·5751

ONDINA 9137·4292 I CAMANDUCAIA 8817·3310
ACESSE WWW.JARDIMJARAGUA.COM.BR

Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro • Jaraguá do sul-se
e-mail: imobiliária@iardimiaragua.com.br

"Informamos que as ilustrações deste folheto tem caráter exclusivamente promocional
As condições de comercialização de cada unídade constam nos contratos
a serem firmados com os adquirentes".

� L � ;
CRECI: 572-J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empréstimos com as melhores
,

taxas do mercado!
Com desconto em folha.

Telefone 3370-1303 • Sala 07

"oct: 5A80�
Confeitaria

Lanches Doces e Salgados.
Serve opções para o almoço.
Telefone 3055-2229 • Sala 11

CETELBRAS®
-Educacional

Educação. pwta 6etnp'te

MATRíCULAS ABERTAS ATÉ DIA 22/12/07

CABELEIREIRO UNISSEX

Equipe completa com maquiagem,
.

manicure e pedicure. Atendimento
com hora marcada.

Telefone 3370-0606 • Sala 17

-,,---------

Tecchnolight course - 66 horas
Techno linux - 48 horas
Curso a distânca

Graphic design
Technology course - 216 horas

Specialist web - 144 horas
Advanced programing - 144 horas
Secretariado executivo - 72 horas

. Técnicas de atendimento - 36 horas
Auxiliar administrativo - 72 horas

Manutenção de microcomputadores -,84 horas
Advanced Linux - 72 horas

'

''Recursos humanos � 36 horas
Web Master � 72 horas
Técnicas de vendas - 36 horas

CASUAL
MODAS

Masculino & Feminino

Telefone 3055-0113 • Sala 01

/

Telefone 3055-0900 • Sala 9 e 10

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pré-requisito:
Módulo I:
Módulo II:
rnício:
Horário:
Carga Horária:

Pré-requisito:

Início:
Horário:
Carga Horária:

senae

Idade 18 anos completos e ensino médio completo (2° grau.)
Qualificação Técnica em Auxiliar de Enfermagem
Habilitação em Técnico em Enfermagem
15 de Janeiro de 2008
19h às 22h - 2a a 6a feira ..
1800 horas

Possuir o curto Técnico em Enfermagem completo,
com toda a documentação probatória.
21 de Janeiro de 2008
19h às 22h - 2a a 6a feira
340 horas

"Otimo no seu currículo"

Rua do� Imigrantes. 410 - Fone (47) 3275-8400
E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br - Site: www.sc.senac.br

Técnico em Enfermagem

Especialização em Nível Técnico
Enfermagem do Trabalho

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

Aulas ao Vivo - Trànsmitidas 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 12112105

Centro Polltêcnlco
Geraldo Werninghaus

cepeg Cursos Técnicos
"Seja um profissional competente,
faça um ·Curso Técnico no CEPEG"

Sistemas de Informação
1 ano e meio

Acionamentos Eletrônicos
·2 anos

Segurança do tra"balho
2 anos

Edificações
2 anos

CURSOS:

mal :cepeg cepeg.org. r one ax: "3273-5267
Veja programação de cursos especiais no site www.cepeg.org.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos HUMANA

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

Fone (471 3371�4311
Fax (471 3275-1091

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

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

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:
.

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO • 50 Vagas z Não exige • ESTAMPADOR (8752/8767)
escolaridade - Para Empresa de Alimentos, (Vagas Efetivas - FERRAMENTEIRO (8721)
-1°,2°e3°turno). - FRESADOR (8622/8768/8779)
• AUXlLIARDEPRODUÇÃO-ResídiremMassaranduba (8761) - GERENTE COMERCIAL (8738) - Superior Completo/ Pré
- ASSISTENTE TÉCNICO VENDAS (8215) - Superior Moldados
Completo em Eng. Química, Quimica ou Farmácia - - GARÇON (8756)
Experiência na área comercial de cosméticos. ·IMPRESSOR FlEXOGRÁFICO (8754)
• ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8763) • Técnico em - MENSAGEIRO (HOTEL) (8756)
química ou alimentos. • MECÃNICO DE VEíCULOS (8578) • Com experiência em

• ANALISTA DE EXPORTAÇÃO (8742) _ Dominio geom�tria, suspensão e balanceamento.

Inglês/Espanhol e Alemão.Conhecimento técnico em
• MEC�NICO MONTADOR (8728/8733)

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

_ .

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

transferido para Exterior. Alimentos.
- OPERADOR DE CNC (8721/8768)

• ASSISTENTE DE VENDAS (8759) -vencas internas e
• OPERADOR DE MAOUINA (8771) - DRY OFF-SET.

Externas, Superior completo ou cursando. • OPERAOOR DE EMPilHADEIRA (8777/8778)
• ATENDENTE DE AÇOUGUE E "ERDURAS (8739) • PROGRAMADOR DE COMPUTADOR DELPHI (8673)
• ATENDENTE DE INFORMATICA (8731) • Disponibilidade

- SUPERVISOR(a) DE COSTURA (8757)
d H

,.

E
.

M'd' C It -SOLOADOR(8674/8774)e orano, nsmo e la omp e o.
_ TALHADOR/CORTAOOR DE TECIDOS (8699)

AUXILIAR. DE ELETRICISTA (8783) - Elétrica, • TORNEIRO MECÃNICO (8622/8768/8779)
Manutenção,. Montagem e Desmontagem de Motores e

_ VENDEDORDECONSÓRCIOS(8533)-Veículos.
Bombas Elétncas.

• VENDEDOR INTERNO (8732) • Produtos de Informática.
• ANALISTA DE SUPORTE (8181) -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)

- yENDEDOR EXTE�N� (87!0) - v�nda de materiais
eletncos em geral, painéis elétncos, serviços de engenhana
e manutenção elétrica e eletrõnica e obras na área elétrica.
Região de Abrangência: Jaraguá do Sul, corupã,
Guaramirim, Schroeder, Pomerode.

NTOCO

CURSO PREPARATÓRIO PARA O

CONCURSO PÚBLICO

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

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

MONITOR: VeQde,se, 2. 14". R$ 25,00 .

cada. Tr: 8402-6416.

COMPUTADOR - Vende-se, c/ .gravador de
CD.monítorlBM 15".2 ex. de som, impressora,
scanner. R$700,00. Tr. 3371-7230.

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

.

Prepare-se já na PONTOCOM.

PLACA - Vende-se, captura de vídeo. R$
130,00. Tr: 96.07-2022.

MULTI()[)M
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técnica
Maiores Informações:
3055-2021

Rua Presidente Epltáclo Pessoa, 85
Centro - Jaraguá do Sul - se

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portéo eletrônico
Interfone
Câmeras - cftvFAÇA PARTE

DESTA
FAMíLIA!

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

LIGUE E ASSINE!
473273·7226 I 9171·1023
Rua José Narlo'ch, 1456 - São Luis
multicom. jgs@brturbo.com.br

i
(47) 3376-3684 / 9975-0200

Rua Mana Umbelina da Silva nO 35 - Vila Lenzi - Jaraguá do Sul/ e-mail: locaJa@uol.com br

Não passe aberto, passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO'
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opçõps abaixo com dpsconto em folha, para sua tranqüilidadp,
agora também na GOldpn!

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

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ADAPATADOR - Vende-se, USB.
Wirelles. R$ 80,00. Tr: 9917-
3771.

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

.

ANDADOR - Vende-se, bom est.

R$ 50,00. Tr: 3273-6683.

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

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

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

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

BERÇO .. Vende-se, em marfim cf
. colchão. Tr: 3275-0495.

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

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

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

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

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

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

Tr:8414-6107.

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

.

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

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

CÃO· Vende-se, filhotes de boxer.
R$ 200,00. Tr: 9654-5163.

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

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

CÃO - Vende-se, lhasa apso e

Shih-tzu. Tr: 8405-0540.

CAROÇERIAS BalADEIRA -

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

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

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

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

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

CASINHA - Vende-se, pf
cachorro. Tr: 3370-0974.

porte pf cavalgada cf 7 anos. R$
500,00. Tr: 8415-6003.

malwee. compt Tr: 3371-1019 ou

8427-5016.

CELULAR - Compra-se. Tr: 8408-. LOJA - Vende-se, de produtos
3633. naturais no Centro. cf clientela. Tr:

9137-2465.
CELULAR - Vende-se, Ericsson.
W300. câmera. MP3. cabo. CO.
R$ 250,00. Tr: 9653-6765.

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

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

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

9103-7991.

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

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

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

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

FORNINHO - Vende-se, elétrico

Tropical. R$ 180;00. Tr: 3370-
1856.

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

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

GELADEIRA - Vende-se, 6p.
seminova. cf garantia. Tr: 8401-
2795.

GELADEIRA - Vende-se, industrial
6p. R$ 6.000,00. Tr: 3273-7563
ou 9167-8776.

INSTALAÇÕES - Vende-se, de

padaria campI. usada cf garantia.
Tr: 8401-2795.

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

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

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

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

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

-
.�

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

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

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

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

MERCADO - Vende-se, Ilha da
Figueira. Ótima clientela. Tr: 9109-
3167 ou 3273-7041 .

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

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

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

MÓVEIS -
- Vende-se, roupeiro,

cama casal cf colchão, sapateira.
Tr: 8834·1 QOO.

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

OFICINA • Vende-se, mecânica
campI. cf clientela formada ou só
ponto. Tr: 3371-4284.

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

POSTO DE GASOLINA - Vende
se, em Itajaí cf terreno 1.400m2•
Tr: 9942-2681.

POUSADA - Vende-se, ou aluga
se cf lanchonete em Barra Velha.
Tr: 3370-3561 ou 9154-7114.

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

SALÃO DE BAILE· Vende-se, ou
troca-se por carro. Tr: 9186-
7444.

R. Bor6o do Rio BIOIIOO. 617
oa...... i.._'..ail.oo..

Sl. COM - Vende-se, nova em

Balneário«n«. Tr: 9942-2681.

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

TAPETE • Vende-se, de sala. Tr:
3370-0974.

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

TELHAS - Compra-se, francesas.
Tr: 3276-0175 .

1V - Vende-se, 20" Panasonic. cf
controle. R$170,00. Tr: 8424-3174.

5 H O P

3372-0050
Rua Jorge Lacerda. 46 - centro - Jaraguà do Sul

PROMOÇÃO GOLDEN BOX �
§
o
'",
'"

!i1

§
�
o
"

3275·3560 �

Rua Waldemar Grubba, 1389 • Vila paependi

clfNICA VETERINÁRIA

Rua Bernardo Dornbusch, 2181 - Vila Lalau

Reserve já a hospedagem de seu amigão
e viaje tranqüilo. .

.

.éD-r""�
DUHAN ( IlJAMY"S@
HOSPITAL - CLÍNICA VET£ruNÃIUA - PET SHOP - CANIL

O maior centro de serviços para cães e gat!'s do Estado

Duhan Tamy's, eleita 2" ano consecutivo
a melbor dlnica veterinária do estado.

:' ),

I.;�(,';'"
:'**
[ .. !J"ª.!JQ...•"',..g �•.� �_!!. .

i-
..--------·- -- ..-- .. -·-·--·--�------� ..--- ..

---II
.

cari'iI baby d�lIy
I Hospede seu caõzinho

e ganhe de brinde um

p'acote de ração Pro
Omega 1 kg da Oal Pet

CALHETÕES - Vende-se, 11. 9x1. CAVALO - Vende-se, pequeno
'

LANCHONETE - Vende-se, próx.. RESTAURANTE - Vende-se, cf
clientela formada. Tr: 3370-3599.

Hotéis para animais com cuidado dobrado
Seu cão e gato ficaram muito mais tranqüila'
com a boa OPÇãO de hotel pra não deixar
eles sozinhos nesse fenado.
Anexo ao Hospital Veterinário Duhan Tamy's,
temos agora canis cercados, cobertos. com
solariun, pista de lazer e adestra�ntD com

incluindo assist�ncia de adestrador e
veterinário 24 horas no IDeal.

Hospital Veterinário Jaraguá 3274-8844
Pet Shop Ouhan Tamy's 3275-1788
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",' CLíNICA SER

FARMÀCIAS-MANIPULACÀO

EJULÍBRlO
Farm�cia de Manipulaçã

Medicamentos em geral
Manípulaç�o de 1órmll13s médicas

FiloWrJpicns r
Cosméticos manipula�os

Rua Joao Picalli, 110 - Centro

Tel. 3371-8298

SAÚOE BUCAL

Odontololia 14 h

.J") J I J'J,_J-.i

_Sch_, 173,Cenbo,.ioIaguÓdoSUI
10-"00 ••haRto), fone; 3371.0938

FARMÀCIAS

»� PILATES

ESTÉTICA

Con.u.tórlo M.�ico
Estética Facial e Corporal

Dr- Crl.tl.n_ Malon

3371-9787
�

FARMÀCIAS-MANIPULACÀO

A fórmula
da sua

,

saúd�.
Rna Reinoldo Ran, 289 - SI: I - Centro

Tel. 3275 3387

·i" SAÚOE BUCAL ODONTOLOGIA PSICÓLOGA ESTÉTICA CASA NATURAL

[�
i LaiASA tiA'••

II EspedarIas .larara-a

[ Chás - Ervas - Grãos - Ce�ais
i Granolas - Sucrilhos - Ught-diet
i TemlWros - Cápsulas, Condimento

i FoIlf,(47) 3m-2450
l MERCADO MUNICIPAL
i Av. Ilfhlll. VaIln, 503 - CtnllO - w'lUl do Sul
i ,-mli, e.......tufl{@bolcom.br

i
..

! Centro de Estética

I, DraA�4145Cl1tfIfo5ll'9P45

No Apite da sua bl'lm!

.

Estética Facial, Corporal, R�ikj

l�!o endel1'ço: Rua João Picolli, 449

BElEZA

Neide dos Santos

@J;;;:la
Espaco do Beleza Unissex

Fone (47) 3372- 1627
ü.Irmáo leandro, 730· Vita Lenzi

Jere que do Sul - se

NUTRICIONISTA

BELEZ@.COM
'sabe! Cristina de Campos - ""N 'wH'

R. PastorAlbert Schneider, 656
Barra do Rio Cerre, 89260-830
Jaraguá do Sul - se

� su:.
OralMe

iii- Or. Klebsr Lisboa Aráúlo
a CiwtgiW Denusta

�. CRO··SC5270

CENTRO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E
CIRURGIAS AVANÇADAS

Dro. noíseAyo/o
Fisioterapeuta
éreflto 5129945

TOP PILATES

,",j<>;;'� �"; !
, SC-EAl'Q·111 ;

i Dr. Thiago MonseffBorJ/a
! CROISC - B,421
: Mestre em !mplantodontía
l Especialista em Implantodontia
: Especialista em Periodontia
l Clíníca Gera!

: Próteses Tel.: (47) 3055-2796 :

i Rua João Marcato, 103· Centro- Járaguá do Sul I
._._ ... �=-m���.�_��.����������!�upe��:��.:�� .. _ .. _ ... J

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COM ESPECIALISTAS
DE TODAS AS ÁREAS EM UM SÓ LUGAR

ce��g ����gg����g���� �27) ��3��Ó36

No ápice da sua beleza!

M icrode rmoabrasão

M Pilates ,�Nutrição .. Personal Trainer

� Flstc Estéllca .. CondIcionamento cardtc Vascular

Agende uma. aula experimental!

4730552090
wy<w,toppIIaI.$$,OOI'n.br I topp:!a!es@toppi!iltas.com.br

C�ntro d� Est�tica

CONHEÇA O SEGREDO DAS CELEBRIDADES DE HOLLYWOOD!!!

PREÇO PROMOCIONAL ENTRE R$ 50,OO,E R$ 60,00
Os sinais de tempo
ficarão para sempre,

mas somente na

memória. É
verdade! A

m icrodermoabrasão

é um método

consagrado dentro
da estética médica,
sendo um dos três

procedimentos
-

cosmiátricos não

cirúrgicos mais

realizados nos

Estados Unidos.

Conhecido entre as celebridades como "peeling de

cristal", destaca-se por permitir procedimentos
superfíciais ou profundos, sendo uma ótima

alternativa tanto para o verão quanto para o inverno.

A microdermoabrasão consiste numa esfoliação
mecânica progressiva e controlada que utiliza um

circuito de vácuo de "loop" fechado para promover

uma pulverização de cristais de óxido de alumínio -

conhecidos também como Corundum - sobre a

epiderme. Tal projeção promove a atenuação das

linhas cutâneas superficiaís, estimulando a
.

regeneração celular, incrementando a produção de

colágeno e melhorando a qualidade da pele.

Indicacões:
• Rejuvenescimento - prevenção e tratamento;
• Linhas e rugas finas;
• Cicratrizes de acnes;
• Cicatrizes pós-traumáticas e pós cirúrgicas;
• Poros dilatados, comedões e irregilaridades cutâneas.

-* CURSO DE CABELEIREIRO
* MANICURE/DEPILAÇÃO E

MAQUIAGEM
* MASSOTERAPIA

(47' 3275-4125
Rua João Marcatlo, 156 - Centro

Jaraguá do Sul

SAÚDE BUCAL

1 CIlnica Gfra!
: Implantodontia
1 Cillll1ia
: ProtPSf
: Endodontia
: Oentlstica
I
; Ora Andrm Cristina Sgrott

I Cirurgiã - Dentista CAO - SC 8677

! Rua João Martalto, 62 CenIm - Jaragua do SulISC
i

3311-5827 Emergência: 8424·7027l, ...

GINECOLOGIA

Clinico de Ginecologia. e Obstelrfda

Dr. JpaR BPRO SchrPiopr Lucht

Rui p(f�dr.1!! JmfIinu, 45 -1' andar - Claim
1'IIIt, (41) 3215-0395 - E-maL J,utbl@t!ncom.bf
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DesejoProibioo
Ciro aceita se casar com Florindà.

Argemiro garante a Magnólia que se

casa no mesmo dia, se ela quiser.
Galileu procura os vidros coloridos
com as essências de seus remédios.
Cidinha promete cuidar de Brasil,
quando Galileu insiste que ele não

coma muita gordura. Uma romeira,
.

com um dos vidros nasmãos, procura
na botica pela água milagrosa. Galileu
acusa Diogo, mas ele nega tudo. Diogo
esconde melhor os vidros. Cândida
mostra a Laura detalhes dos prepa
rativos do casamento. Laura se lembra
do beijo em Miguel.

Sew Pecados
O apresentador da luta comunica ao

pÚblico que Ed Tavares não poderá
competir e que o substitutoseráCássio
de Barros, o campeão mundial dos

pesos pesados. Régis fica apavorado.
Régis é nocauteado, mas Elvira o beija
para continuar o incentivando. Régis
lev.anta determinado, vence por nocaute
e dedica suavitória à EMra. Adriano tenta

se declarar para Custódia, mas ela faz

de tudo para afastá-lo. Beatriz decide

arrumar um álibi para a hora da festa.
Romeu e Juju não aceitam que Teo
baldo more com eles.

DuasCaras
A polícia pergunta a Maria Paula se ela
conhece Ezequiel. Elemurmura o nome
Adalberto. Setembrina pede ajuda a

Guigui ao saber que Ezequiel foi preso.
Alzira explica a Dorgival que ele precisa
fazer uma cirurgia no coração e diz que
vai conseguirodinheiro setrabalharmais
na uisqueria. Alzira avisa Juvenal que
vai continuar dançando na uisqueria.
Maria Paula vê no jomal uma nota sobre
a festa de Ferraço e diz a Nadir que vai
desmascará-lo na ocasião.

Amor e Intrigas
Celeste olha o colar que Alice ganhou.
de Felipe e conta que ela brigou com a

irmã porcausa de um anel, que ela não
conseguemais usar. Felipe dizpara Paulo
que Janaína gostou dele. Neide ouve.

Felipe sai,NeidequestionaPaulo, porque
ele não conta que eles estão juntos.
Pelrônio arma com Shirley para ela fingir
paraHugo que é aniversário dela e que
um empresário espanhol 'que vê-lo

jogando bola. Shirley fica com pena de

Hugo. Petrônio diz que Hugo vai ser

seqüestrado.

CaminIIJS 00C«ração
Marcelo eMaria não sabem para quem
devolver a mala e ficam preocupados.
Taveira fica furioso pelo fato deMarcelo'
e Maria terem fugido, mas comemora

.

ao receber a ordem de prisão de Pepe e
Ana Luz. Femando pede para dar aula

no circo, mas Pepe avisa que ele só

continuará trabalhando se mandar

Juanita embora. Vlado eJúlia discutem.
Ele fica nervoso e consegue se soltar

da cama. Os dentes do mutante

crescem e ele ameaça Júlia e Beatriz,
que ficam apavoradas.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

PILOTO AO VIVO.

SEMANAL'Michael Schumacher pode
acrescentarao seu

respeitável currículo o titulo
informal de motorista de táxi
mais rápido da Alemanha. O
heptacampeão mundial
aposentado tomou o volante
de um táxi para o aeroporto,
pois estava atrasado para
pegar o vôo. "Foi uma loucura
terSchumi (nadireção),
comigo no banco do carona.
Ele fez ultrapassagens
incríveis", disse 0 motorista
do táxi ao jornalMuenchner
Abendzeitung.

Stepan Nercessian, que está
no elenco do especial de
Natal Faça sua História, da
TVGlobo, adiantou em seu

blog (bloglog.globo.coml
stepan), que o programa pode
ganharespaço na grade de
programação da emissora.
':c..gora o novo convrre. Talvez
no futuro, o programa se
transforme em semanal".
No elenco ainda estão André

Gonçalves, Paula Bulamarqui,
Ernesto Picollo, Rtta Guedes
e Ney latorraca.

O Big Brother Brasil8,
que estréia no dia 8 de

janeiro, terá mais
edições ao vivo,
segundO comunicado da
TVGlobo . .Exibido
diariamente, o reality
show I ;ontará com
blocos ao vivo todos os
dias da semana, com

exceção de quarta-feira,
em que o programa será .

gravado. A prova do líder
na nova edição do BBB
devemudardas quinta�
para as sextas-feiras.

Ana flickmann recebeu o

prêmio PauHstanos doAno
darevista Veja São Paulo na

categoriaMelhorApresentadora
na norre de segunda-feira, 10.
Oprêmio foi entregue aAna na
cerimônia comandada pela atriz
Claudia Raia. Apesar de não t�r
nascido em São Paulo - Ana
Hickmann é gaúcha -, a
modelo e apresentadora foi
homenageada com o prêmio.
Caio Blat ganhou o prêmio de
MelhorAtor,e aMelhorAtriz
foi Bibi Ferreira.

SUDOKU

8

3

5

6

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

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

cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

Conversa inocente
O casal sem nada para fàzer, conversa:
- Se eu morresse você casava outra vez? - pergunta a

esposa de repente. .

- Claro que não! - responde o marido.
- Não?! Não por quê?! Não gosta de estar casado?
- Claro que gosto!
- Então por que é que não casava de novo?
- Esta bem, casava...
- Casava? - a mulher pergunta com olhar magoado.
- Casava. Só porque foi bom com você ...
- E dormiria com ela na nossa cama?
- Onde é que você queria que nós dormíssemos? -

pergunta o marido já começando a se irritar.
� E substituiria as minhas fotografias por
fotografias dela?
- É natural que sim ...

- E ela ia usar o meu carro?
- Não. Ela não dirige ...
- O que?
(silêncio)
- Ixiii. - responde o marido-- Escapou ...

Virgem (23/8 a 22/9)
Com a Lua em Aquário hoje é um dia de dinamismo e rapidez no decorrer dos acontecimentos
e das realizações de suas tarefas. No ambiente de trabalho, ou na escola, os contatos com

amigos marcam seu momento. Organize melhor sua agenda.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
o ariano hoje pode ter um dia especial. A Lua em Aquário o enche de criatividade e você pode
aproveitar essas energias, do jeito que você gosta. É hora de ir à luta, em busca de seus ideais.

Os amigos podem lhe trazer novas idéias e incentivo, o que lhe deixará bastante satisfeito.

Touro (21/4 a 20/5)
Está na hora do taurino se mexer mais e ir, com toda energia, atrás do desenvolvimento de

suas funções no trabalho. Apesar de seu regente estar tenso com a Lua hoje as pessoas

podem admirar sua conduta e sabendo agir adequadamente, você conseguirá surpreendê-Ias.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Muita criatividade e alegria marcam seu dia com a Lua no signo de Aquário. O melhor que tem

a fazer é tentar vive-lo de maneira irreverente, sem deixar escapar nada de bom que o universo

está lhe oferecendo. Coloque mais aventura e emusasrno no modo de encarar a vida.

Câncer (21/6 a 21/7)
As transformações ocorrem quando menos se espera, ainda mais num dia cõmo o de hoje.
Portanto, comece a se ligar mais no que se passa no seu lado mais obscuro, e encare o que
lhe possa ser misterioso. Desta maneira, conseguirá mudar o jogo.

Leão (22/7 a 22/8)
Lua em tensão com Vênus atinge sua área de relacionamento e pede para se esforçar e se
entender com a pessoa amada. Todas as parcerias e todo tipo de assoctação está estimulada,
mesmo as de ordem afetiva. Apenas evite sercompetitivo.

.

Libra (23/9 a 22/10)
Grandes novidades na área dos namoros é o que sugere a posição lunar do dia. Porém, Vênus
em tensão pede cautela. Se souber aproveitar as chances que o dia lhe dá, poderá viver algo
diferente no seu dia. O melhor hoje é curtirtudo de bom com muito romantismo.

.Escorpião (23/1 O a 21/11)
Que tal, você que adora mudar as coisas, dar uma mudada geral hoje na sua casa? A posição
da Lua em Aquário sugere renovação mesmo no seu comportamento com seus familiares. O

.

momento requer transformações e abertura aonovo,

Sagitário (22/11 a 21/12)
Ótimo dia para conseguir expressar o que tem planejado nos últimos dias. Você só precisa
saber a pessoa certa a quem deve falar sobre o assunto. É bom também ser mais didático e

claro ao falar, para que as pessoas acompanhem seu pensamento.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Capricomiano, se você estiver passando por este dilema na área financeira, é possível que
hoje, com a Lila ativando esse assunto, você tenha uma idéia ótima. É um excelente dia para
tomar uma decisão nesse sentido, porém avalie algumas situações antes de àgir.

Aquário (21/1 a 18/2)
Lua em seu signo indica um dia em que o acúmulo de energia o deixa um tanto perdido,
procure parar e descriminar seus sentimentos. O dia requer de você objetividade. Não
desperdice nenhuma gotinha de disposição para satisfazer si mesmo.

Peixes (19/2 a 19/3)
A Lua na área de seu para análoga ao seu signo mostra um bom dia para refletir a respeito de

algumas questões que embaçam sua vida e o sucesso no que faz. Aproveite que está hoje
mais sintonizado com o universo, e procure deixar que o cosmos o conduza.
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ENC,ERRAMENTOS E RETOMADAS
Recorte e guarde'esta nomural.

- o Kanran Sushi Lounge vai fechar dia 22 de dezembro, retornando às atividades dia 08 de
janeiro. Para agendar, dia 20 rola no local a balada House Sushi, onde tocarão os DJs do
Overseas Project. Poucos ingressos estarão disponíveis, garanta o seu (47 8834 1434).
- OMommaClub faz sua balada de despedida dia 22, com a Festa da Champagne. Mr. Pablo
manda um grande abraço para todos, dizendo que já em janeiro a casa volta para dar um

gostinho, abrindo nas quintas-feiras dias 17 e 24. A'reabertura oficial da casa será dia 09 de
fevereiro.
- ComBat Club faz neste sábado sua Bye Bye 2007, ainda estimando qual a data exata para
retorno em 2008. O evento para a ocasião será mais uma edição do concurso Garota Verão,
provavelmente dia 09 ou 16 de fevereiro, que trará _inclUSive alguns artistas globais pari).
agregar à cena.
- AMoinho Disco despede-se na próxima quinta-feira, fazendo balada ladies free com banda
Kíbelleza ao paleo. A casa volta em 2008 em evento agendado para quinta-feira dia 24 de
janeiro. Para a reabertura oficial, data em fevereiro está sendo programada.
- E quem não pára é a Choperia Bierbude, que todas as semanas estará trabalhando
normalmente, com exceção dos grandes feriados de 25 de dezembro e 01 de janeiro. Agende
com a familia, nos dias 24 e 31 de dezembro pode-se ainda desfrutar do excelente buffet da
casa para o almoço. Demais dias, a programação seguirá com a costumeira promoção do
happy hour e música ao vivo às noites. No quesito balada, -

o point agenda para dia 19 de
dezembro seu último evento do ano, apresentando bandaMaria Dhéia (anos 70, 80 e 90) e
DJs Paulíco eMarcelo Luis.
Jádivulgado na seqtana anterior, republícamos para pa,ssar a limpo:

, Deep Choice faz encerramento dia 22, retornando com.evento em janeiro para a ocesíão
do FEMUSC . Sua. reabertt -ra oficial será dia 09 de fevereiro.
- SCAR Lounge encerradia 20 comgrande evento (três bandasmais DJ), retomando dias09
e 16 de janeiro.Apartir de 20 de.janeiro, pela ocasião do FEMUSC, estará abrindo todos os
dias.
- A Licoreria fecha portas dia 23, domingo, fazendo um pagodaço a partir das ISh. O
retorno do bar em2008está agendado para dia 12 de janeiro.

ATati Bastos vai casar! Um abração enorme para a amiga e desejos de muita felicidade
para o casal que une laços neste sábado. Acima, Tati e o noivo Felipe Buhr, em foto
enviada direto do atual pais residência do casal,China.

EXCURSÃO PRO PLANÉTA
Pedindo uma forcinha, a gente ajuda: nosso leitor RomuloMacoppi novamente organiza (quarta
ano já) excursão para o Planeta Atlãntida, e até dia 20 de dezembrofaz convocação. A ida será dia
no 12 de janeiro (shows com CPM 22, Skank, Skazi, O Rappa, lvete Sangalo e Jorge Ben), em
ônibus com no máximo 35 pessoas. O pacote que custa R$100,00inclui transporte, alguns bebes
e o ingresso. Interessou?Anota o telefone: 9914 7541.

EM TEMPOS OE PAPAI NOEl...
A piadinha infame:

"Eu não acredito em

políticos. Mas que eles
existem, existem".

'0 NOVO MIYAGI

Curtindo a noite em Pomerode, Saulo Barbosa e

Kerlin Souza noMomma Club

Em setembro surgiu a notícia de que-o clássico oirentista Karatê Kid,
de 1984, ganhará um remake pela Sony Pictures. Agora aparece o

nome do provável Sr. Miyagi! Segundo o site Moviehole, Stephen
Chow (foto), o astro e diretor de Kung-Fusão, não apenas negocia
para assumir o papel que foi de PatMorita (1932-2005) como também
para dirigir a refilmagem. E quanto ao saco-de-pancadas-aprendiz?
Aguardem, pois parece que nada menos que jaden, o filho de nove

anos de Will Smith (contracenou com o pai em À Procura da
Felicidade) é quem encarnará o novo Daniel-San.

AGENDAÊ! AS BOAS DO FINAl-DE-SEMANA

QUINTA-FEIRA
- Kantan Susl),i Lôunge: das 19h às 21h,
quartas e 91.1' 'SemRre noite de
double driilk (lte, que ainda
abre exceção ápio e serve sushi
com preços 50.% off;
- Choperia Bíerbude. destaque para o

paleo da casa que.apresenta banda Tribo
da Lua nesta quinta-feira, a partir das
21h;

�
-

,....sCARLounge: Rex:]ohnson retoma ao

emorávelnoite de
. Deíxando. a
riva, _

a casa

s2ph,
Tendência

e no endereço,
emando S. Na

. cobra acesso,
nlino e'R$5�OO

Díscothéqüe. DJ Rodrigo Fabro é quem
abre a noite, para o grupo de pagode
Bom AStral assumir na séquêncía e

o agíto .

ge Bar: o agito no

vai pelo grupo de
Desãfio. Após apresentação, a

c()ntintIl;( com DJ Igor Lima,
UJ?loungebar.com.br.

SÁBADO
- CQmBat Club: a casa despede-se em

grande .estilo com sua Bye Bye 2007. Dl
P
..

'Ô1: nome do hip-hop nacioni).Cé.
âftação da noite, que ap

s-MahaleG

I> primejra
\.

o pi
coaa,/, .�'" �
TVtbe-

�, DJSànde"
é quem toea na. a. Balada ladies
FREE até OOh. :R�e:ryp,s e ínformacões.

'

4799733866:'
.

�ande
·Ubatu

e mú:ska eletrônica
p_ú este sábado. Atrações
principal da casa, grupo Kibelleza e.
Caverna é quem agitam a festa" �o
comando da área eletrônica, DJs�fgor
Lima, Alex Silva e Ravene Voluz são

promessa de muita diversão para a noite.
Acesse: bananajoe.com.br.

SEXTA-FEIRA
- Chopería Bierbude- é noite de balada
na Bier, que vira palco do, evento da loja

VAI FAZER FESTA? NÃO DEIXA DE AVISAR: R.3@PORACASO.COM
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Pensão
Agora a pouco a Câmara de Direito Público, do Tribunal de

Justiça, reduziu o valor do subsídib vitalício do ex-governador
Eduardo Pinho Moreira. Moreira, que ganhava R$ 22 mil

mensais, passará a receber o equivalente ao que ganha o

governador do Estado, ou seja, cerca de metade desse valor. A

decisão do TJ foi por unanimidade. O deputado Pedro Baldissera,
que moveu a ação pela extinção do subsídio vitalício para ex

governadores sentiu-se gratificado, mas vai ingressar coin recurso
no STF, solicitando um posicionamento dosministros acerca da

questão, Baldissera quer acabar com esse benefício classificado

por ele como "chacota" diante dos que estão na ativa.

Obras
"Lamento, que em ummomento como este, em que a cidade

está fragilizada e as pessoas commuito sofrimento se ocupe uma

tribuna da Assembléia para fazer a política pequena," alfinetou
o deputado Dado Cherem referindo-se aos ataques produzidos
pelo peemedebista Edison Piriquito a atual e anteriores

adrninistrações ligadas a Leonel Pavan.
Obras: Cheremdestacou dois investimentos feitosnomunicípio:

o complexoda 6,que resgatou 107 famílias quemoravam asmargens

do Rio Peroba, com seu alargamento em 11 metros e

aprofundamento em três metros.Toda a água do centro da cidade

para a regiãoSul cai neste rio. Segundo o tucano se não fosse esta
obra com certeza a situação seria bem pior.A outra foia galeria da
avenida das Flores com 3 metros de largura e 1.5 de altura.

Decidido
o deputado Dado Cherem, que sempre semostrou avesso a ataques
e contra-ataques, revelou uma certa indignação quanto às críticas
sistemáticas do deputado Edison Piriquito."$e o deputado, a quem
ainda refuto respeito, continuar corrfessa cantilena, de se aproveitarde
sitlJaçés3 como esta receberá de minha pessoa respostas a attura de
suas palavras; e olha que tenho um vasto repertório para lhe re,spondeG"
atirou Cherem descortinando o clima de uma provável campanha à

prefeitura de Balneário
-

Camboriú em 2008, Os dois. são adversários.

Atentos
Há uma forte desconfiança por parte dos deputados de

oposição sobre a possibílídade real dogovernadorvetar emendas
do Orçamento para 2008. A tendência natural é que aconteça,
o que provocou um clima de insatisfação na Assembléia. Na

próxima terça-feira o Orçamento passa pela Comissão de

Finanças e vai'a plenário.

Sonegação
Foram selecionadas 68 Notificações Fiscais, emitidas- pela

Secretaria da Fazenda, contra contribuintes em Joinville,
Blumenau, SãoJosé e Florianópolis que estão sonegando impostos.
Estas notificações somam mais de R$ 72 milhões. Apenas este

ano oMinistérioPúblicoEstadual ajuizou em todo o Estado 831

denúncias por não recolhimento de impostos. Este trabalho vem
sendo incrementado devido a parceria entre oMinistério Público
e a Secretaria da Fazenda, e vai continuar em 2008 mais

intensamente através doCentrodeApoioOperacional cÍaOrdem
Tributária, que atua no combate aos crimes contra a ordem

tributária.

'. DiáLogo
"É uma questão de agenda."

Pelo menos foi o que garantiu o

deputadoHerneus deNadal aos
líderes sindicais e ao pedetista
Sargento Soares quanto a pos
sibilidade de um encontro com

o governador Luiz Henrique,
que expôs aNadal sua disposição
de conversar coma categoria so
bre os reajustes salariais. Foi
aberto um canal.

Confirmados
Ao abrir a ordem do dia na

Assembléia o presidente Júlio
Garcia comunicou, que o go
vernador Luiz Henrique de
signou os deputados Nilson

Gonçalves do PSDB e Jean
Kulmann do DEM como vice

líderes do governo. Os dois

reforçam o trabalho do líder
Herneus de Nadal de inte

gração da base.

Avaliação
Há quem afirme que o

desgaste do prefeito Dário

Berger não reside exclusi

vamente no episódio da Moe
da Verde. Ele, é a alegação,
também pagará uma fatura

alta por ter trocado de partido,
ou seja, deixado o PSDB pelo
PMDB.

Atento
"Se o .partido me chamar eu

não corro. Eu sou obediente as

decisões partidárias. Se for para
chapa pura também estarei

pronto," expressou o deputado
Marcos Vieira referindo-se a

disputa pela sucessão de Dário

Berger, que Vieira ajudou a

eleger e agora de repente será

seu adversário. Pelo menos

pesquisas internas mostram

números mais favoráveis ao

tucano, é o que ele revela.

SISTEMA DE COTAS .

Justiça .Federal
nega recursos

Garibaldi Alves é eleito o presidente
do Senado por 68 parlamentares

Estudantes pretendiam
concorrer a todas as

vagas do vestibular '

FLORIANÓPOLIS
A Justiça Federal negou os

pedidos de liminar de três

candidatos a cursos da UFSC

(Universidade Federal de

Santa Catarina), que preten
diam concorrer a todas as

vagas do vestib�lar deste ano,
,

incluídas aquelas destinadas a

estudantes negros e egressos
de escolas públicas por meio do
denominado "sistema de

cotas". O juiz Osni Cardoso

Filho, da 3ª Varn Federal de

Florianópolis, entendeu que o

sistema de cotas sociais e ra

ciais não contraria 9 princípio
da igualdade, mas' visa à sua,

efetivação.
,

As decisões foram proferi-

BRASíLIA
O senador Garibaldi Alves

(PMDB-RN) foi eleito ontem
o novo presidente do Senado,
com o apoio de 68 senadores.

Apenas oito parlamentares
votaram contra a sua escolha

e outros dois senadores se

abstiveram. Como a votação é
,

secreta, os votos contrários à

escolha de Garibaldi serão
mantidos em sigilo.

No primeiro discurso após
a eleição, Garibaldi disse que
assume o cargo com a missão

de reerguer a imagem da Casa

após a crise política que a

atingiu neste ano. O peeme

debista disse que vai tirar do

episódio que "aproximou o

Senado de limites que jamais
poderiam ser ultrapassados"
lições que serão aplicadas no

comando da Casa -rnesrno

das na terça-feira, em três

mandados de segurança. A

Justiça Federal em Florianó

polis recebeu, desde o início

do mês, 26 mandados de segu

rança discutindo o sistema de
cotas da UFSÇ. Em 11, o pe-

- dido de liminar foi atendido,
em três não e nos outros 12

ainda não houve decisão.

Tanto a UFSC quanto OS

estudantes ainda podem
recorrer ao TRF4. De acordo
com resolução do Conselho
Universitário de 10 de julho,
30% das vagas do vestibular têm

destinação previamente defi

nida, sendo 20% para candi

datos que tenham cursado o

ensino fundamental 'e médio

integralmente em escolas

públicas e 1'0% para candidatos
auto-declarados negros, que
também não tenham cursado

escolas privadas.

Garibaldi Alves garantiu Que vai

recuperar a credibilidade da Casa

admitindo que assume o cargo
em um momento "traumático"

para o Senado.

ra Vida Segue
Será que, o senador Ga

ribaldi Alves vai conse»

guir mudar a imagem do
, Senado?
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ECONOMIA

H B cresce 5,2% nos últimos
doze meses, revela pesquisa
Expansão em um ano

até setembro está 1,4%
acima do PIB de 2006

RIO DE JANEIRO
OProduto InternoBruto (PIB)

do Brasil cresceu 5,2% no

acumulado em 12 meses até

setembro, omaiorresultado desde
o terceiro trimestre de 2004,
segundo dados divulgados ontem
pelo IBGE (Instituto Brasíle.ro de
Geografia e Estatística). A
variação está 1,4pontoporcentual

,

acima da expansão registrada em
todo o ano de 2006, de 3,8%,
segundo dados revisados do IBGE.

Até setembro deste ano, a alta
do PIB foi de 5,3%, em relação ao
mesmo período de 2006. A
indústria cresceu 5,1%, enquanto
os serviços se expandiram 4,7% e

a agropecuária 4,3%.

Agerente de contas trimestrais
do IBGE, Rebeca Palis, afirmou
que o crescimento da economia

neste ano está baseado sobretudo
na demanda interna, com

destaque para o aumento do
consumo

_

das famílias e dos
investimentos. "Não temos um

crescimento tão robusto desde

2004, mas as causas são diversas,
já que em 2004 a economia foi

impulsionadapelas exportações de
bens e serviços, e agora o cres

cimento depende muito mais da
demanda interna", disse.

Só no terceiro trimestre, o
crescimento, ante o ano passado
foi de 5,7%, a maior desde o

segundo trimestre de 2004. Na

comparação com o 2º trimestre
deste ano, a variação foi de 1,7%.
Segundo Rebeca, o PIB do País
está crescendo consecutivamente,
na comparação com igualperíodo

do ano anterior, desde o primeiro
trimestre de 2002.

CONSUMO - O consumo

das famílias aumentou 1,5% ante

o segundo trimestre e 6,0% ante o

terceiro trimestre do ano passado.
O dado, que tem peso de 60% no

cálculo do PIB e cresce há 16
trimestres consecutivos, é um dos

principaismotores da expansão da
economia.

Já o consumo do governo
registrou alta de 0,3% ante o

trimestre imediatamente ante

rior e de 3,5% ante igual tri
mestre de 2006.

Em números absolutos, o PIB
do terceiro trimestre foi de R$
645,2 bilhões. Os setores de

agropecuária, indústria e serviços
foram responsáveis porR$ 551,6
bilhões. Outros R$ 93,5 bilhões
são referentes' aos impostos.
(Agência Estado)

Avaliação positiva do governo em dezembro, diz CNVlbope
BRASíLIA
A avaliação do governo.

Lula chegou em dezembro ao

maior patamar do ano, subindo
três pontos percentuais segundo
a pesquisa Ibope encomendada
pela Confederação Nacio
nal da Indústria (CNI). O

, levantamento divulgado on

tem mostra que a parcela dos
entrevistados que avaliam o

governo como ótimo ou bom
ficou em 51% contra os 48%
registrados em setembro. O

patamar, porém, está abaixo do
verificado em dezembro de
2006 (57%).

Uma parte inédita da

pesquisa Ibope ajuda a explicar
'

a boa avaliação do governo
Lula. Perguntados sobre se a

vida melhorou ou piorou nos

últimos dois anos, 50% da

população acreditam que
melhorou, 37% acreditam que
está igual e apenas 12% crêem

que a vida piorou.

<'

Governo Lula é ótimo ou bom na opinião de 51 %, diz Ibope'

O diretor de Relações Ins
titucionais da CNI, Marco
Antonio Guarita, afirmou a

perspectiva mais favorável em

relação à economia pode ser

explicada com dados como o

crescimento do PIB. "É um

indicador importante que

ajuda á população a construir

uma percepção positiva sobre a

economia", afirmou. "A po

pulação vive com a realidade",
acrescentou.

A pesquisa foi realizada
entre 30 de novembro e 5 de
dezembro. Foram 2.002 entre

vistas em 141 municípios. (O
Globo e Agência Estado)

Dca R,dação
Il'dacao@oeorll'iodopovo.com.br

Reajuste na mesa
Como mostrou reportagem publicada na edição de ontem do

jornal O Correio do Povo, os preços dos alimentos dispararam.
Naprimeira quadrissemana de dezembro -período de 30 dias até

7/12- e os preços fizeram com que o IPC (Índice de Preços ao

Consumidor) registrasse inflação de 0,71% no período.O indicador
,

'

de preços da categoria Alimentação teve alta de 2,23% na

abertura deste mês, maior índice desde 2003, quando houve alta
de 2.65%. O índice geral, por sua vez, foi o mais alto desde a

terceira prévia de janeiro deste ano, quando houve alta de 0,85%.

Encontro de negócios
Empreendedores deJaraguádoSul interessados emdarnovos rumos

à produção têm um encontro hoje às lOh, para a palestra "Polônia,
seu parceiro na União Européia", ministrada pelo conselheiro da
Embaixada da Polônia no Brasil, Piotr Maj. Ele falará das

oportunidades na relação comercial Brasil/Folônia.O evento será

realizado no restaurante do Parque' Malwee. Outras' informações
através do telefone 2106-8093, com Fabiane Schmidt.

IndústriaJPlB
Em Santa Catarina, a indústria da transformação responde por

41,6% da formação do PIB do estado, que é de R$ 70 bilhões. Isso

significa cercadeR$ 28 bilhões.Na edição de 2006, o le- r�mtamento

elaborado pela revista Exame informava que a participação da
indústria na formação do PIB catarinense era de R$ 37,6 bilhões.
A diferença de um ano para outro foi de quatro pontos,
percentuais.Entre todos os estados brasileiros, SC é o que tem a

maior participação da indústria na formação do PIB. O segundo
lugar é ocupado por São Paulo, onde o setor responde por 37,3%.
O Rio Grande do Sul aparece em terceiro, com 36,1%.

Consumo
O consumo das famílias aumentou 1,5% no terceiro trimestre

deste ano em relação ao segundo trimestre e cresceu 6% quando
comparado ao terceiro trimestre do ano passado. Já o consumo do'
governo registrou alta de 0,3% ante o trimestre imediatamente
anterior e de 3,5% ante igual trimestre de 2006. Os números fazem

parte do Produto Inte�o Bruto (PIB), divulgado ontem, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Opção de presente
Se f�lar sobre dinheiro pode significar tabu para alguns casais,

aprender a importância do planejamento financeiro pode ser

um primeiro passo para a família começar a discutir suas

finanças. Pensando nisso, os especialistasWilliam Eid Júnior e
Fabio Gallo Garcia, lançaram a obra "Como Fazer o

Planejamento Familiar,". O livro custa em média, R$ 19,90.
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Juventus descarta parceria e reinicia do zero
Mesmo sem técnico, sem
jogador e sem d!nheiro,
trabalho continua na diretoria

JULiMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL·
Volta a agonia do torcedor do

[uventus. Depois de anunciar

como praticamente certa a

parceria com uma empresa de

Florianópolis, a diretoria tricolor
voltou atrás e desistiu do acordo
como empresário Genivaldo
Santos. A decisão foi tomada

depois de um encontro entre o

presidente do clube, Ildo Vargas,
do presidente do conselho, [urgen
Joesting, o Igue, e outros diretores.
Com isso, não temmais técnico e

nenhumdos atletas anunciadosna

terça-feira,
A decisão de não fechar o

acordo partiu da presidência do
conselho. "Não sou contra

parcerias. Sou a favor desde que o

LINHA DE FUNDO

-

Juventuscontinue comandandoo
futebol. Estamos atéhoje pagando
contas de urna parceria que não

deu certo em gestões passadas",
disse Igue. Ele também tratou de
ressaltar que não existe racha na
diretoria. "Eu apenas vi que tinha
de omitir minha opinião. Ela foi'

prontamente acatada por todos",
comentou. O presidente Udo

Vargas também falou sobre isso. ''A.
minha situação é a mesma de
antes.Quero ajudaroJuventusno
que for preciso", declarou.
A partir de agora, o trabalho

volta ao que era antes. Segundo
Igue, a intenção é definir, em
primeiro lugar, de onde virá o

dinheiro. Depois anunciar o

nome do treinador. Ele acredita

que até amanhã (sexta-feira), o
clube já definirá quem será o

técnico. "Estamos empenhados
em buscar patrocínio", disse o

dirigente tricolor.

Julimar Pivatto
esporte@ocorreiodopovo.com.br

Tudo como era antes ...
Ontem, percebia-se a frustração estampada na cara de algumas
pessoas que souberam da desistência da parceria. Em outras; um
certo alívio. Realmente, são poucos os casos de parcerias que
deram certo no futebol. Falando em âmbito nacional, é só ver no que
acabou o acordo MSI e Corinthians. É preciso, também, ter mais
cuidado na hora de ,soltar as informações. O torcedor, mais uma vez,

volta a ver navios. E espera que, enquanto esteja lendo esta nota, as

coisas não tenham mudado para pior.

Enquanto isso
Chapecoense contrata, Joinville
apresenta novos jogadores,
Metropolitano fecha acordos
com patrocinadores, Marcílio
Dias segue com o time cada
vez mais entrosado ... No ano

passado, o tricolor iniciou o

trabalho cedo e chegou
embalado no campeonato.
Resultado: ficou bem perto do
fftulo do turno. Já este ano ...

Preparação
Igue, presidente do conselho,
disse também que espera
trabalhar cerca de um mês com

o grupo antes do início do

campeonato. Sem descanso no

Natal e Ano Novo. E também
adiantou que precisa de um
técnico com o perfil de Itamar
Schulle. "Queremos alguém
que trabalhe forte", declarou o

dirigente.

Alerta
Com todos os times fechando
com jogadores, o mercado fica
escasso no fim de ano. Até
sobra um número considerável
de atletas para contratar, mas

quem tem qualidade já está

empregado. O risco que se corre

agora é de acertar com

jogadores medianos, que nem

sempre se dedicam ou não

correspondem como o esperado.

Chave de ouro

Foi divulgado ontem o ranking
final 2007 da conteoeraçáo
Brasileira de Tiro Olímpico.
Samuel Lopes confirmou o

primeiro lugar no carabina
deitado. O jaraguaense viveu um

ano próspero. E tem chances de

repetir a boa campanha no ano
que vem. Só faltou aquelé bronze

.

.

no Pan para coroar de vez o

trabalho do atirador.

• PIEflO RAGAZZI

Espera no João Marcatto continua; diretoria voltou a prometer novidades para esta sexta-feira

RESUMO MENSAL 11=='==

�, ':··c·C�mal1a MIfIQiCi·;p�,IL ..�: :}
',' .,' de -jaràguá,,'do"Sul::� <

Foi aprovado, na Sessão Plenária de ontem

(10/12), o Projeto de Lei número 243/2007, que
estabelece a criação da Medalha de Mérito Brasília

Gastaldi Beltramine, para reconhecer o trabalho de

professores que tenham se destacado na área da

educação. O Projeto é de autoria da vereadora Ma

ristela Menel (PT do B) que homenageia a Senhora

BrasHia Gastáldi Beltramine, uma das professora
mais importantes da história de Jaraguá do Sul. A

entrega da medalha será feita a cada dois anos,

realizada na semana. em que se celebra o Dia do

Professor (15 de outubro) e os nomes indicados pa
ra a comenda serão apresentados pelos vereadores

em exercício.

Os Projetos de Lei de números 285/2007, de
autoria do vereador Eugênio Moretti Garcia (PSDB), e
314/2007, de autoria do vereador Adernar Winter

(PSDB) reconhecem as entidades APP da Escola

Anna Towe Nagel e a Associação Cristas Cross -

Recriando Caminhos como de utilidade pública. Com
isso as entidades poderão se inscrever para rece

bimento de verbas municipais, estaduais e federais.

Também passam a ter isenção de algumas taxas

públicas, especialmente quanto ao Imposto de Ren

.da e a Contribuição Social (CSLL), além do COFINS.

Os demais impostos têm um percentual reduzido, é o
caso do PIS que passa a ser recolhido sob 1 % da

folha de pagamento.

Por iniciativa do vereador Rudolfo Gesser (PP),
a reitora da Unerj, Carla Schreiner, foi homenageada
ontem na Câmara Municipal. Desde 1978, a convite
do Padre Elemar, um cos fundadores da UNERJ, na

época ainda era chamada de FERJ, ,Carla ingressou
na Faculdade ainda como protessora Pouco tempo
depois já assumia a direção da casa. A reitora entren-

/

tou desafios para administrar um Centro Educacional

que se mantém apenas com o dinheiro das mensa

liqades, não recebe subvenção de órgãos gover
namentais e, como todo centro de ensino, sofre com
as inadimplências. Mesmo assim; ela conseguiu.
transformar a UNERJ em referência de ensino nas

áreas do Direito, Administração, Moda, Engenharia
Elétrica, Engenharia Mecânica e Informática, inclu

sive, com programasde Bolsas de Estudo feitos em

parcerias com empresas e órgãos públicos, Carla '

Schreinerdeixa o cargo de reitora no fim deste anp.

www.cmjs.sc.gov.br
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FINAL

Equipe do Automóveis Rausis venceu a disputa nos pênaltis, depois de empatar em 2x2 com o Automóveis Jaraguá

campeão do Coroa Bom de
Bola é decidido nos pênaltis

pênaltis, com o Rausis ven

,cendo por 2xJ. Os gols da final
" foram marcados par Célio e

AdilsonMafra Oaraguá) e Luiz
Antônio e Luís dos Santos

JARAGUÁ DO SUL (Rausis).
O Automóveis .Rausis O'terceiro Iugar tambérnfoi

conquistou o título do 7º
.

decidido nos pênaltis. Kar
Campeonato .Sênior "Coroa .' lache/ADV Aurora e Chapea
Bom de Bola". A final aeon- "ção Jaraguá ficaram no 3x3,
teceu 'na terça-feira à noiteno com o primeiro levando a me

Campo da Karlache. Depois de lhor no desempate. Os três

,empatar em 2x2 com o Au- troféus especiais foram para o

tomóveis Jaraguá, no tempo time vice-campeão - Tato foi

normal, a decisão foi para os o artilheiro com 14 gols, Djalma

o goleiro menos vazado coin

quatro, além da conquista de
time disciplina.

O time campeão foi Luiz
Carlos .Mannes,· Luís dos

Santos, Paulo Roberto Dalprá,
Daniel Pereira, Sandra An

tonius, Renata Said, Renata
Fritzen, Luís Uber, Celso dos

Santos, Antônio da Costa.
Filho, Nerival Gaia, Juventino
Pianezer, Wanderle'i Tironi,
Maurício Cardoso, bilnei
Marcellino, Edevaldo Petry e.

Luís Antônio Dalri.

Disputa aconteceu na'
terça-feira à noite, no

campo .da Kanache

Boca Juniors sofre, mas se garante na final do Mundial
DIVULGAÇÃO

YOKOHAMA
Com dificuldade, o Boca

Juniors, da Argentina, derrotou
o Etoile du Sahel, da Tunísia,
por 1xO, e se classificou para a

final do CampeonatoMundial
de Clubes, que está sendo dis

putado no Japão. O gol da vi
tória foi marcado por Neri

Cardozo aos 37 minutos do pri
meiro tempo. O adversário do
Boca Juniors na decisão sai do

confronto entre o Milan, da

Itália, e o Urawa Red Dia

monds, do Japão. A equipe ita
liana não contará com o ata

cante Ronaldo.
..

Neri Cardozo comemora o gol que classificou o Boca para a decisão

O CORREIO DO POVO

Atletas jaraguaenses disputam
itravessia da Lagoa da Conceição
JARAGUÁ DO SUL

'Duas equipes de Jaraguá do
Sul participaram, no fim-de

semana, na 2Sª Travessia In
ternacional da Lagoa da Con

ceição, emFlorianópolis.Apiava,
uma dasmais tradicionais do país,
teve percurso de 2,2mil metros e

cerca de 400 nadadores. Dois
atletas da equipe Urbano/FME
chegaram em quinto lugar na
classificação geral - Henrique'
Fructuozo e Soelen Bozza.

Já por categoria, Marina

Fructuozoficouemprimeirona 20-

;
24 anos, Bárbara Hermann ficou
em terceiro na 17-19 anos, Paola
Matos em quarto na 14-16 anos e
Gustavo da Silva também em

quartona 14-16 anos.
Aoutraequipe participante foi

-

da Academia Impulso. Duas
atletas da categoriamaster saíram

premiadas. Elizabeth Bavaresco
ficou ern primeiro e Solange Benz
terminou-em segundo lugar, com
o tempo de 41min36 e 43min53,
respectivamente.

Solange (E) e Elizabeth foram premiadas nas respectivas categorias

Corinthians traz um

e dispensa mais três
SÃO PAULO

O zagueiro Valença irá

reforçar oCorinthians em 2008..

Aos 25 anos, ele será o segundo
, defensor contratado para a

próxima temporada, juntando-se
a Chicão, apresentado na última
segunda-feira. Indicado pelo'
técnico Mano Menezes por ter

experiência na Série B do Cam

peonato Brasileiro, Valença já
conseguiu, em 2005, o ,acesso
atuando pelo Santa Cruz, clube
que o revelou. Em 2007, ele
defendeu o Náutico.:

Enquanto Valença está de

chegada, três jogadores tiveram
suas saídas confirmadas. O za

gueiro Fábio Braz e os atacantes

Arce eJúniorNegão não interes
sam ao Corinthians e já foram
comunicados. "O Júnior Negão
tem o contrato encerrado e não

continua. No caso do Arce,
tínhamos que exercer a opção de
compra até uma certa data e não
o fi-zemos, então ele automatica
mente retoma a seu clube. Quan
to ao Fábio Braz também tínha
mos uma certa data para exercer
a opção, mas isso não vai aconte
cer e ele já está sabendo disso",
informou João Roberto de Souza,
supervisor de futebol do clube.
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