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Policiais partem
para o litoral-

- durante o verão
Comandante do 14° Batalhão
diz que segurança na região
não será prejudicada .
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Prefeitura de Jaraguá tem
contas rejeitadas pelo TÇE

CÉSAR JUNKES

- o prefeito Moacir Bertoldi

poderá ser afastado, perder os
direitos políticos e até ser cas

sado se o Tribunal mantiver a

decisão, já que ele precisará de
oito votos na Câmara de Ve

readores para ter a prestação
de contas aprovada. Depois de
ser notificado, Bertoldi terá 30
dias para apresentar justifi
cativa ou entrar com recurso

junto aoTeE do Estado.

• PÁGINA4

DISTRIBUINDO ALEGRIA
CÉSAR JUNKES

, �'
..... '

Deise Pe,riv não escondeu a alegria ontem ao receber do Papai Noel material escolar • PÁGINA 5
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OPINIAO o CORREIO DO POVO

• EDITORIAL

Aesperança
o tão esperado e especulado

pacote do governo para com

pensar a perda de arrecadação
provocada pelo fun da CPMF
ficou para o anoque vem. Em vez

· de anunciar novasmedidas fiscais
nos próximos dias, o presidente

· Lula disse que, pelo menos por
enquanto, não haverá pacote

.

nenhum. Sequerumaumento de

impostos.
Os integrantes do govern')

afirmam que não haverá um

pacote tributário e que os im

postos não sofrerão aumehto. E
aindaprometem corte nosgastos.
É'omelhor presente que o Papai
Noelpoderia trazer este ano.Mas
calma, mésmo sem pressa, o

governo começa, a discutir o que
fazer para cobrir O rombo de 40
bilhões de reais noOrçamento.

Mesmo sem pressa, o governo
começa a discutir o que fazer

para cobrir o rombo de 40
bilhões de reais no Orçamento"
Agrande-questão do governo

Lula é quais gastos cortar para

que as contas não fiquem dese

quilibradas. E também onde
mexer para garantir que ele não
perca a popularidade. O presi
dente jámanifestou que não quer
diminuir os investimentos dos

projetos de seu ProgramadeAce-
.

leração do Crescimento (pAC),
apesar de Guido Mantega ter

cogitado essa hipótese. De acordo
com interlocutores, qualquer
mudança no superávit primário

também está descartada.
Com tantas restrições, o fàrdo

deve acabar sobrando para

deputados e senadores, que
verão as verbas para emendas

propostas por eles diminuir
sensivelmente em 2008. Antes'
da derrubada da CPMF, o Con:'
gresso se preparava para aprovar .

um valor três vezes maior para
suas emendas. Imaginem a fes

ta, em pleno ano eleitoral nos

municípios.
O que o governo deveria

fazer, mas dificilmente fará, é
diminuir a máquina pública,
enxugar o número de cargos e

extinguir os parasitas que

prestam um desserviço à nação.
Se acontecesse, daria até para
acreditar na existência do velho'
barrigudo de barba branca.

• ENTRE ASPAS

" É gratificantever o sorriso no rosto dos pequenos",
.

Do Papai _Noel dos Correios ao�istribuir presentes para as crianças
de Jaraguá do Sul, na manhã de ontem.

• PONTO DE VISTA

Realizações e novos desafios
Inserida na sua diretriz prin

cipal de estimular a cultura, por
meio da promoção de mani

festações em todos os campos
da arte, no incentivo à produ
ção cultural e na formação. de
platéias, à SCAR cumpriu em

2007 mais um período de mui
tas realizações. O balanço de
atividades é o mais positivo
possível, com' quase trezentas
atividades entre eventos pro
movidos pelos núcleos de

produção da SCAR ou de €S

petáculos que ocuparam o

Centro Cultural durante o 'ano
e movimentaram um público
de- quase 100 mil pessoas de

Jaraguá do Sul e região.
O balanço do ano é alta- .

mente positivo. A·presença do

público foi uma constante,
'alôrizando o trabalho de

produtores, artistas e técnicos.
.
As apresentações de nomes

consagrados do cenário ar

tístico como OmaestroArthur
Moreira Lima e a· bailarina
Ana Botafogo, para citar al

guns, que vieram a Jaraguá do
Sul, mas também os espetá
culos feitos por gente da terra,
mostraram mais uma vez o

público prestigia e valoriza

quando há boas opções, feitas
com qualidade.

.

Em 2008, o ritmo promete
continuar sendo intenso; a

começar com a realização de
mais uma edição do Femusc, que
abre em janeiro o calendário
cultural de Santa Catarina.

• Loreno Hagedorn;
Gerente Executivo do .

Centro Cultural da SCAR

áreas.

Outro desafio será fortalecer
ainda mais a proposta da
SCAR de' investir cada vez

mais esforços e criatividade na

formação. O novo enfoque na
atividade educacional será
fundamental para assegurar a

continuidade de uma ação que
acompanha a trajetória da en
tidade, ou seja, á de fomentar
o surgimento de novos talen
tos. Uma vice-presidência que
atuará especificamente no

.

campo da arte-educação já
atua na formatação da nova

grade de cursos.

Dando atenção a estes dois
elos· da produção cultural -

Também os núcleos de pro- produçãoeformação-,aSCAR
dução da SCAR já definem; .: dá seqüência à sua missão de

promover a cultura e fazer dela
um bem ao alcance de todos.

,

novas propostas, o que antecipa .

boas perspectivas eI}l todas as

• DO .LEITOR .

.

A Segurança Pública regional
.

. . .

. Há aproximadamente 70
dias'; fomos incumbidos pela
Secretária. Regional de

Desenvolvimento, a Sra. Niu
ra Demarchi dos Santos, a

coordenar o Colegiado Ex
traordinário de Segurança
Pública Regional, onde nos

..

comprometemos a apresentar
um relatório sobre a real si

tuação da região, analisando .

os vários parâmetros nos anos
de 2000, 2005·, 2007 e assim.

projetando os quadros para
2010 e 2015.

Este relatório está pronto
e será apresentado em breve

para a sociedade, porém gos
. taria de falar sobre. alguns da- �
dos que chamam a nossa

atenção.
Primeiramente, em se

tratando das Polícias Militar e
Civil, a referência que a ONU

(Organização das Nações
Unidas) coloca como ideal pa
ra mantermos' a lei e a ordem
é de 450 habitantes por po
licial. A nossa região apre
senta municípios com índíces
que chegam a 1.000 cidadãos

por policial, o que, por mais

dedicados que sejam esses

policiais, ficam sobrecar

regados ern suas tarefas, sem
falarmos ainda nas questões de
rodízio, de folga, férias, li
cenças, etc.

Na questão do Presídio, o
qual foi projetado para capa

.

cidade de 78 detentos, atual
mente abriga 205, com pro
babilidades de chegarmos a

300 até a Páscoa ..O perfil des
tes detentosno geral passa por
ser, oriundo de fora da região,
em média 20 anos de idade e

com envolvimento por tóxicos.

O padrão para o tratamento
humano condizente c�locado
pelas entidades mundiais é de
4m2 por presidiário, com tudo,
a nossa situação atual é de

1,5m2, podendo ser reduzida
em breve para 1m2•

.

.

Se esta situação nos parece
já absurda e degradante,
"pasmem" todos, pois não

figuramos em nenhuma lista
de prioridades da Segurança
Pública Estadual, pois esta

realidade em comparação
com outras regiões do estado
é considerada como "boa",
pois encontramos casos de.até
7 vezes a capacidade pro

jetada, s�ndo necessário até

acorrentar os presos fora das

grades..
A situação da Segurança

Pública da nossa região, só

não está pior por que a co

munidade participa significa
tivamente através do as- .

sociativismo, pregado insis

tentemente pelas várias
entidades de classe. Juntos,'
somos sempre mais forte e

neste cabo de guerra, ba
seados neste relatório, es

peramos traçar ações �m
conjunto, objetivando me

lhorar as condiç'ões,' tanto
humanas cdmo de um pouco
mais de segurança para' o
nosso munícipe que paga seus

impostos e merece ser tam

bém na questão Segurança
Pública, reconhecido como

1º mundo.

• Mauro Bramorski, Presidente da
ACIAM - Associação Empresarial

'

de Massarariduba e Vice Presidente
das Micrá e Pequenas Empresas
da Facisc
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Resistência
-. Forças nada ocultas joga- .

rampara 2008 �votaçãode
projeto do vereador Rndi
bertTank (PMDB) .abolin
do a prática do nepotismo
no município. Rolo com

pressordaprefeitura funcio
nou. Assunto para oMinis
tério Público, pioneiro no

Estadoem ações para coibir
a prática em órgãos da ad

ministração pública.

Desarticulados
.

Até ontem os vereadores
da bancada da situação não
haviam se reunido para de
liberar sobre candidatura à

presidência do Legislative.
Por isso o peemedebistaJai
me Negherbon disse que
vai se inscrever. E cobrar o
voto que deu paraRonaldo
Raulino (pOT),hojenaopo
sição, para omesmo cargo.

Água.
Wàlmor de. Luca, presi-.

dente da Casan, ameaça
usar o poder de polícia para.
obrigar a população a eco

nomizar água nos municí

pios servidospelaestatalnes-
. se verão. A polícia deveria

.

serusada, isso sim, paraobri-
.

gar aCasan aconterseupró
prio desperdício de água
tratada, já reconhecido em .

35%. Com a agravante de
. ir para a conta dos usuários.

Ainda não
Relatório da comissão

que investiga contrato de
terceirização da merenda
escolar corre risco de ficar

parao ano que vem. Ronal
do Raulino (PDT), presi
dente da CEl, obrigou-se a
notificar a relatoraMaristela
Menel (PI do B), ela dis

posta a pedirmais prazo.

P0bÍTICA�

Vereador tucano Eugênio Moretti Garcia diz que,
.

folheando o Plano 22, usado pelo prefeito Moacir

Bertoldi (PMOB) na campanha de 2004, encontrou
promessa de pavimentação comlajotasde ruasdemenor
circulação de veículos; como contribuição de menor

impacto ao meio ambiente e, também, na geração de
empregos.Assim, estásugerindo aoExecutívoquêponha
em prática o dito antes, na forma de pavimentação
solidária: base e areia fornecidos pela prefeitura, lajotas
emão de obra por conta dos moradores. Também quer

ampliar a abrangência da lei 3.836/85, que instituiu a

tarifa social doSamae, incluindo hospitais, Apae,Ama
e outras instituições'do gênero.

.Celso Machado
I'fd.lcaG@octITl'ÍGdDJlOY8.com.br
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Prazo
DeputadoCarlito Merss (PT) garante que a rotatória

da Tua dos Monos, onde acidentes incham a estatística

de ocorrências na BR-280, começa a ser construída em

fevereiro. Foi o que disse a lideranças da associação de
moradores. Há pouco tempo a superintendência doDnit
tinha anunciado a obra para novembro/dezembro.Sobre
o contorno ferroviárioMerss não trouxe notícias novas.

Silêncio
Se quiserem ganhar mais em 2008, os vereadores

.

devem votar ainda em 2007 o aumento dos salários que
recebem atualmente. Extensivo, em efeito cascata, para
prefeitos, vices e secretários. Por enquanto, pelo que se

sabe, o assunto não consta da pauta de fim de ano. Em
São Bento, deu bode. Sessão que majorou os salários
em 81%, engordando os contra-chequesdos vereadores
para mais de R$ 4 mil, foi anulada.

Cópia ebalanço patrimo
nial, orçamentário e de
monstrativo das variações
patrimoniais e balanço fi

. nanceiro da entidade rela-
tiva ao exercício de 2004 e

de 2007, são questiona
mentos do vereadorRonal
do Raulino (PDT) em pe
dido de informações dirigi
doàCodejas,Paracomparar
o quadro financeiro com

outras administrações.

Não 1
Câmara rejeitou projeto

de lei do prefeito Moacir
Bertoldi (PMOB) autori

zando publicidade externa

emprédios e áreas públicas.
A oposição, com seis votos
contra, entendeu que leis
existentes já são bastante

abrangentes, dispensando
novas regras.

Não 2
O Executivo pretendia

reduzir de 18% para 15% o

descontonaquitação àvista
do IPTU de 2008. Dieter

Janssen (PP), Maristela
Menel (PT do B), Rudolfo
Gesser (PP), Eugênio Mo
rettiGarcia (PSOB), Terrys
da Silva (PTB) e Ronaldo
Raulino (PDT) votaram
contra. Entenderamque is

so prejudicaria os que pa

gam em parcela única.

Festa?
A colocação do tubo de

número 50mil, segundo as

contas da secretaria de
Obras, foi motivo para co

memoraçãonobairroRioda
Luz. Deveria, isso sim, ser
motivode agradecimentoao
contribuinte que paga o

IPTu em dia at�ndendo
apelo anual da prefeitura.

RETRANCA
Jabs
Em abril Jaraguá do Sul será sede dos Jogos

Abertos Brasileiros. Para não pagar um novo

mico, como ocorreu nos Jasc, a pista sintética

de atletismo, além de todo o complexo projetado
para a Tifa Martins, deve obrigatoriamente ser
concluída em março. Para ser testada e apro
vada. Obra, hoje, anda a passos de tartaruga.

Ver e crer
Por não. cumprir dispositivos de lei que esta

belece regras para atendimento de clientes, a

agência do Banco do Brasil de Jaraguá do Sul

já foimultada três vezes pelo Procon. Uma quar
ta vez implica fechamento da agência pelo pe
ríodo de seis meses.

Ajuda.
Clube Escolar Evangélico J araguá (R$

13.000,00) Liga Independente de Blocos e

Escolas de Samba de Jaraguá do Sul (R$
6.000,00), LigaNorte Catarinense de Volley Ball
CR$ 16.000,00), Sociedade Corintians Esporte
Clube (R$ 2.400,00) e Sociedade e Recreativa
Vitória (R$ 5.000,00). São verbas da prefeitura
aprovadas pela Câmara.

CARLOS KILIAN/ALESC

Cobrando-
"O governo que apoiamos acabou em 31 de

. dezembro de 200�. O que se iniciou em 1Q de
. janeiro de 2007 é outro". Deputado Sargento
Soares (PDT) cobrando aumento, sal�J.ii::t]
prometido pelo governador Luiz Henrique-para
policiais e bombeirosmilitares. Em 2003.

,!, ,

((
Jangada
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PARECER PRÉVIO

redacao@ocorreiodopovo.com.br

leE rejeita contas de 2006 da
Prefeitura de Jaraguá do Sul
Pl'l'fpito tpm 30 dias'

para recerrer da
dpcisão 'do Tribunal

CAROLINA TOMASElLI

JARAGUÁ DO SUL
OTCE (TribunaldeContasd)

Estado) rejeitou as contas da
Prefeitura de Jaraguá do Sul
referentes ao exercício de 2006.A
sessão foi realizada na segunda
feira, quando outros nove mu

nicípios receberamoparecerprévio
pela rejeição. DoNorte doEstado,
Araquari eBalneárioBarra doSul
também figuramna lista.No total,
265 das 280 prefeituras analisadas
até terça-feira tiveram as contas

aprovadas, contra 15 rejeitadas.
Ontem, o TCE analisou as 13
últimas prestações de contas.

Até a tarde de ontem, a Pre
feituranãohavia sido comunicada
oficialmente peloTribunal, apesar
de o parecer prévio pela rejeição
constar no site do TeE (www.
tce.sc.gov.br). Napágina da in

temer, entretanto, a decisão não
está disponível porque, segundo a
assessoria de imprensa do TCE, a
divulgação só é feita depois que o

. processo for assinado pelo pre �

sidente do Tribunal.
O controlador-geral do mu

nicípio, Tarcísio Schneider; disse
ontem que vaiesperar aPrefeitura

CÉSAR JUNKES

Prefeito precisará de oito votos na Câmara para derrubar decisão, se mantida

ser nótificada para sepronunciat
"Tivemos uma conversa informal
com técnicos do tribunal, masnâo
sabemos o teor da rejeição, de
que forma foram avaliadas as

contas", resumiu. O controlador
também lembrou que ocorreu

uma análise prévia das contas e

que a decisão do TCE poderá
mudar depois que a Prefeitura

apresentar justificativa ou re

correr.O prazo é de 30 dias, con
tados a partir da notificação.

Mantido ou não oparecerpela
rejeição, o relatóriodoTribunal de
Contas será encaminhado para a

Câmara deVereadores de [araguá
do Sul. Caso oTCEmantenha o

parecer, o prefeitoMoacirBertoldi
(PMDB) precisará obter dois
terços dos votos dos vereadores

para derrubar a decisão. Se o

Legislativo rejeitar a prestação de
contas, o prefeito poderá ser

afastado, perder os direitos
, políticos e até ser cassado.

Câmara de Schroeder elege hoje now -prPSi*Dte e seclPtários
SCHROEDER

Em sessão extraordínária
marcada para as 18h30, aCâmara

'. de Vereadores de Schroeder elege
hoje o novo presidente, e o pri
meiro e segundo'secretáríos, Décio
Piske (PP), Paulino Leoni (PP) e
Urival Weiss (PSDB), respecti
vamente, renunciaram aos cargos
na última segunda-feira.

De acordo coma LeiOrgânica
do município, a Mesa Diretora é

renovada a cadadois anos, poristo
este anonão haveria obrigação de
ser realizada nova eleição.Ovice-

�

presidente daMesaDiretora,Ma;
noel Burgardt (PT), não havia
renunciadoaté o final da tarde de
onteme, portanto, devepermane
cer no cargo.

Já a disputa pela presidência
.

conta com dois candidatos, ambos
inscritos:NelsonJoãoZoz (PSDB)
e Valmor Pianezzer (OEM). Este
já foi vice-presidente e disputará .

pela segunda vez a vaga. I;: o
primeiro, da base. aliada do

governo, tem apoio declarado de
Décio Piske, que justifica a re

núncia para "dar oportuoídade a

mais um vereador de, ser presí
dente". "E também; para cumprir
minha palavra", completou Piske

que, quando eleito, prometeu
renunciar à-vaga no último ano.

Em Schroeder-a votação é,
secreta.Naeleição passada,Décio
Piske recebeu seis dos nove votos

possíveis. A Câmara de Jaraguá
do Sul também elege hoje o novo
presidente e os demais membros
da Mesa Diretora. A sessão

ordinária acontece às 19 horas e

a votação é aberta. (Carolina
Tomaselli)

1.12 processos por infi�elidade
partidária ingressaram no TRE
FLORIANÓPOLIS

Já ingressaram no Tribunal

Regional Eleitoral de Santa
Catarina 112 pedidos de

decretação de perda de
mandato eletivo em

decorrência de troca de

partido, desde a publicação, no
dia 5 de novembro, da resolução
que trata da matéria.

O prazo para os partidos
entrarem com as ações,
solicitando as vagas dos infiéis,
foi até o dia 29 de novembro, e
totalizaram 71 solicitações.
Desde então, iniciou o prazo .

para que o Ministério Público
Eleitoral e demais interessados
entrem com as ações de idên
tico pedido. Até agora, 41 no
vas solicitações foram feitas à

.justiça eleitoral estadual. A

Resolução que versa sobre a

matéria destaca em seu art. 1Q

§ 2Q: "quando o partido político
não formular à pedido dentro
de 30 dias de desfiliação, pode
fazê-lo, em nome próprio, nos
30 subseqüentes, quem tenha
interesse jurídico' ou o

Ministério Público Eleitoral".

Portanto, o prazo final é dia 30
de dezembro.

Em julgamentos' sobre a

mesma matéria realizados pelo
plenodo TRESC, os juízes
extingüiram, em decisões
monocráticas, 23 dessas ações,
a maioria envolvendo pedidos
feitos pelos diretórios muni

cipais de partidos que al-
.

mejavam reaver cargos de
ver�adores. Os indeferimentos
'se deveram à ausência de

legitimidade do autor para

propor a ação.

Serviço público tem horário

especial para .o fim do ano

JARAGUÁ DO SUL
Do dia 21 ao 31 de dezem

bro será considerado ponto
facultativo na Prefeitura de

Jaraguá do Sul. A Secretaria
de Obras, Centros de Educa

ção Infantil, Samae, Secretaria
de Desenvolvimento Rural,
Fujama, Pama I e II estarão'
atuando em regime de plan
tão. As férias coletivas estão

.

programadas para o período de
2 a 21 de janeiro.

Durante todo o período a

Secretaria de Obras manterá
funcionários em plantão para,

,

Jar continuidade às operações
já iniciadas e prestar serviços
de urgênciá.Os CMEIs Wolf�
gang Weege, [ader Marcella,
Mário Nicollini, Daniel C.

. Pretti, Elza Behling Gross

klags e Rosa Maria Donini
� também estarão funcionando
e atendendo crianças de ou

tros centros municipais.
A partir de 22 de janeiro

até 6 de fevereiro todos cen

tros trabalharão em regime de

plantão. No dia 7 de fevereiro
às aulas voltam normalmente.

Serviço Autônomo-Municipal
de Água e Esgoto e Secretaria

Municipal de Desenvolvi
mento Rural estarão reali
zando plantão de atendimento
até o dia 21 de janeiro, o

Samae atenderá apenas em

caráter emergencial pelo
telefone 2106�9100. Ambos
funcionarão das 7h30 às
13h30.

Seguindo uma programa
ção diferenciada o Issem fará

plantão de assistência do dia
26 ao dia 28 de dezembro,
parando para a festa de fim de
ano e retornando dia 2 - COIn
a previdência retornando
apenás dia 18 -, mesmas datas

" aplicadas pelos Pama I e II.
Postos de Saúde param nodia
21 de dezembro e retornam 2
de janeiro, com atendimento'
de enfermagem e medicina. A

Fujama e o Procon também
retornam início de janeiro, mas .

o atendimento só será nor

malizado dia 21 domesmomês.
O horário de atendimento do
Procon será das 8h às 12h e das
13h30 às 17h.
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DIA FELIZ .

. Papai Noel entrega presentes a. crianças carentes
Correios recebeu mais
de 500 cartas. Algumas
não foram atendidas

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
.

Aos 10 anos de idade, Angelo
Santana só queria umpresente de
Natal e ele passou longe dos

brinquedos tão desejados pelas
crianças nos dias que antecedem
a data. No início da tarde de

.

ontem, com lágrimas nos olhos, o
menino aposentou os antigos
materiais escolares e abriu espaço
no armário paraguardar cadernos
emochila novos.

Ao lado doPapaiNoel, contou
osmotivos da escolha. "Mandei a
cartinha em novembro porque
minhamãenãopodiacompratNós
pagamos aluguel e ela está

doente", disse. Há três anos, a

mulher encontrou uma bolsa na

lata do lixo e deu ao filho, que,
antes, ia para a escola carregando
seus livros apenas numa sacola

plástica.:
.. Matriculado no 5º'ano do
Ensino Fundamental, Angelo
jamais foi reprovado ou precisou
fazer recuperação. Agora,
pretende estudar ainda mais e

prometeu continuar a seguir os

conselhos dobomvelhinho.
Para Deise Petriv, 11, a

surpresa de receber o PapaiNoel
no quintal de casa também se

tomou inesquecível. Ela fez o

mesmo pedido e já nem acre

dita�a que iriá co�eçar 2008
deixando o material escolar

antigo de lado para sempre. "Vou
estudar muito", garantiu.

As duas crianças foram
beneficiadas pelos Correios e por
anônimos que assumiram a conta

dos presentes. Ao todo, mais de
500 embrulhos devem ser doados
atéofinaldestasemana. Conforme
Ademir Conceição, 37, o Papai
Noel, é impossível descrever a

alegria de Visitar os donos das
cartasenviadas à agência.Grande
parte delas, aliás, chega
endereçada ao 'Pólo Norte, mas
coma ajudade voluntários, acaba
sendo atendida no meio do

caminho, antes.mesmo de sair de
Jaraguá do Sul.

Há dois anos, a rotina se repete
sempre no Natal. Em 2006, eram
somente 100 brinquedos
solicitados. "É graríficante ver o

sorriso no rosto dos pequenos",
explica. Casado e sem filhos, ele
aproveita a época para ganhar o
abraço emocionado das crianças
presenteadas.

. FOTOS CÉSAR JUNKES

Para quem se animou a participar, ainda restam
cartas com pedidos de alimentos. Segundo
AdemirConceição, há famnias que nem panelas
em casa possuem e precisam de ajuda. As
doações podem ser feitas até sábado, na

agência dos Correios instalada naRuaDomingos
Sanson, 95, Bairro Baependi. O telefone de
contato é3275-0767 ou 3372-011 O.

.

Angelo Santana sonhava com uma mochila e materiais novos para poder estudar, o garoto nunca pegou recuperação

AUTO DE NATAL Alf ..GRA A .AlA IN.FANTll DO 'HOSPITAl JARAGUÃ
......_.""-' �.LK_. ,".�......_........'-"K.W'__""".'_'. ._,__� ,

Mensagens de fé, esperança
e alegria foram levadas ontem

.

aos pacientes, familiares e

funcionários da ala infantil do
Hospital e Maternidade [a
.raguá.OAutodeNatalmareou
o encerramento das atividades
realizadas este ano pela Con

gregação das Senhoras Evan

gélicas Luteranas de [araguá do
Sul- Assstência Social- Vo
luntárias cia Saúde..

Umculto foiministradopela
pastora Hulda Hertel, da Clí
nica Pastoral, que atua em par
ceria com as Voluntárias da
Saúde. "Nosso objetivo é estar

ao lado do paciente, da família,
em toda e qualquer situação,
para que ele tenha dignidade

de vida, porque é filho amado de
O "afirmeus '. ou.

O diretor administrativo do

. hospital, Hilário Dalmann,
destacou o trabalho realizado pelas
voluntárias, que inclui assistência
espiritual, visitas, distribuição de
cestas básicas· e outros auxílios
tanto a pacientes quanto a

funcionários carentes. "Estão com
este trabalho há alguns anos e está
sendo muito bom para a co

munidade", comentou.
'';\ gente se sente gratificado .

:pelo trabalhovoluntário, Edentro
do hospital é um sacrifício ainda
maior; Elas têm o dom de trazer

alegria, e os pais se sentem mais
seguros", declarou o presidente da
Congregação,WaldemarBehling. Papai Noel.marcou presença e distribuiu cestas aos pacientes do hospital, projeto foi organizado por voluntárias
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Encerramentos no Marista
Mais um ano está terminando e com ele encerram-

...
.

se mais uma caminhada na vida escolar de muitas

crianças, jovens e adolescentes : do ' ColégiQ
Marista São Luís.
AComunidade Educativa Marista, realizou noÚltimo

..
-

dia
.

13. de dezembro no CPL - Centro de
Profissionais Liberais, o encerramento das turmas ..

dos gos anos do Ensino Fundamental, que diferente
dos anos anteriores não tiveram formatura, mas

uma celebração de conclusão de segm�nto, afinara
Educação Básica se estende até o final do EnsiÓq
Médio.

-, '.'

As turmas prestaram homenagens aos pais e:

professores e' a' Comunldade Educativa Maristà: .
·

prestou homenagem as alunas Ingrp. Manuela
Marangoni e Raissa Turci que obtiveram as'

,,'" ,: �'.

melhores médias das turmas.

.

II Cada um seguirá seu. caminho, alguns bem I. \

próximos, outros irão, com a lembrança'do que
somos e a esperança de sermos mais, �de
podermos mostrar que valeram a pena estes

arios de aprendizagem eamizade. 11

O Colégio Marista São Luís agradece a todos os

pais e alunos que acreditaram em sua missão
educativa e deseja a todos um futuro brilhante.

Marista aulas para vida.
Valores para sempre,

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Novos secretários
A poucos dias do recesso de final de ano, a Prefeitura de Pomerode

. passa por deliberações administrativas, antecipando novidades para
o próximo ano da gestão. O prefeito Ércio Kriek nomeou novos

secretários municipais para três pastas distintas. A primeira
mudança tange a Secretaria Municipal de Turismo, com a

nomeação de Rolf Porath. Para assumir plenamente a pasta, o ex

secretário interino de Turismo se desligou da direção da Secretaria
Municipal de Administração e Fazenda, que agora está sob o .

comando de Mônica Susan Zimmer. A Secretaria Municipal de
Saúde e Promoção Social também dispõe de nova chefia. O médico
Ornar Manne assume após a solicitação de afastamento.do ex-.

secretário, Dr. Hamilton Petito. Ele deixa o cargo para iniciar sua

campanha política, pleiteando uma vaga de vereador em 2008.

Encontro ,em 'Barra Velha
O Colegiado de Administração, Finanças e Tributação dáAmvali

realizou reunião na sexta-feira, dia 14; no Restaurante-Al-Mare,
em Barra Velha. Participaram o vice-presidente do Colegiado,
Marcelo Deretti, o prefeito de Barra Velha, Valter Zimmermann, o
secretário executivo da Amvali, Alessandro Vargas, o responsável
pelo setor deMovimento Econômico daAmvali, .Mateus Silvestrin,
juntamente com todos assessores de administração, finanças e

tributação com exceção domunicípio de Corupá. Alguns assuntos
discutidos foram sobre o .encerramento das atividades do Tribunal
de Contas, a apresentação e aprovação do Sistema de Alvará

Digital Provisório, o balanço da regulamentaçãomunicipal dà Lei
Complementar nº. 123/06 e a adaptação dos códigos de atividades
econômicas dosmunicípios."

.

ESTADO DE SANTACATARINA/PODER JUDICIÁRIO '

Comarca de iaraguá do, sul/3avará civel·;-. .

Rua guilherme cristiano wackerhagen.87vjla nova-cep 89�59�300,iaraguá .110
sul-sc-E-mail jgsciv3@li.�c.gilv.br Juiz !!!I direilo:Edeniidil da -silva'

Escrivã iudicial:Marisa schroder .telili ">
, . EDITAL DE CITAÇÁO-USUCAPIÁO.RÉUS �V�NTUAIS HERDEIROS DE AGOSTINHO .'

DA ROCHA E DOMINGAS TEIXEIRA�COM PRAZO DE 30 DIAS
Usucapião n0036.04.002176;,4
Aulor:Zilio Dalmora e oulros

Cilando(a)(s):Eventuais herdeiros de Agostinho d� rRoCha,e OomingasTeixeira. ..

DescriçãO do (s)Belií(ns):lmovéis matriculados sob os núrneros44.141 .com área 2:580;OOm2, e n0622,
..com area de 3,600,OOm? ;ambOs inscrilos:nocartório'de registro de imõveis'daçomarca 'd�Jaraguá do
sul/sc,Prazo lixado' pafa;a r�Spostà:l5 Íli.as"ppf"intermédio oo pr�sente,a(s)pessoa(s)aciríi.a'.

.

: indentificada(s),atualmenteem locaFincerto.oú não: sabído.bem como seuls)cônjuge (s),se
. casada(o)(s)for�em),confia.e(s)e aos eventuéÍis interessados Que ,ficà(m)ciente(s)de que ,neste juizo

.

ce direito,trartsmitam os autos do processo epigrafado,bem como CITADAS(s) para responder (em) a.
ação,querendo;no lapso !1e:te[T1po supramencionado,contido de transcurso do prazo deste edit!l....

- .ADVERTENCIA:Não sendo'cóntestada a ação no prazo iTÍarcado presumir-se -aõ aceitos como verdad�jros'
osfatos articulailos pelo autorria p�ção iniCial(art28,5,r/,ta(t319 do cpc)E para que chegue'ao conheciménto
de todos,partes e terceirds;foi expedido o presente editàJ;o quli)será afixado no local de costu[T1é e pubHcado
'1vez(es),comintervalo dErO diasna forma da lei, -, ::"',>:

.
..

"
.

, Jaraguá do sul!SC);17 de i:lezembro de 2007." .

,

.•---:-:=
ESTADODESANTACATARINÁ'" .: "

"i I" "t •

'

PREFEITU.RAMUNICIP.Â�,QÊJARÀGUÁDOSUL

'!mulE EDlTÀtDECONCORRÊNCIA
_..

.

PÚBlICAN�t61/2007
SECRETARIA DE:URBANISMO

NOTA DE ANULAÇÃO
Objeto: Concessão dos Serviços de Implantação, Operação, Manutenção e

Gerenciam�nto do Sistema de EstaCionamento Rotativo Controlado de Veículos nas

Vias e Logradouros Públicos de Jaraguá do Sul.Motivo: O Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul no uso desuasatribuiçóesJegais e com fundamento legal no artigo 49
da Lei 8.666/93, anula o processo licitiltório na modalidade de Concorrência Pública
nO 161/2007, tendo em vista Que o Município de Jaraguá do Sul não realizou o estudo
da viabilidade de implantação do estacionamento rotativo controlado, mediante pesquisa
de rotatividade, conforme determina o artigo 20, inciso XII, da Lei Complementar
Municipal nO 65/2007 (Plano Diretor do Município de Jaraguá do Sul).

Moacir Antonio Bertoldi
Prefeito 'Municipal

Faleceu às 1 Oh do dia 18/12,
o senhor Alcido Sidler com
idade de 69 anos. O velório
foi realizado na Igreja Nossa

. Senhora Aparecida e o

sepultamento no cemitério

Municipal do Centro.

Fecarroz
A 11 a edição da Fecarroz

(Festa Catarinense do Arroz)
de Massaranduba já está
sendo planejada. A festa que
acontece a cada dois anos

será realizada de 30 de abril
a 4 de maio do ano que vem,
no Centro Esportivo. A
comissão de exposições já
colocou à venda os espaços
internos do Pavilhão 8, cerca
de 540 metros quadrados e

os externos, com 5 mil

metros quadrados. Segundo
Adarnir Kolacki, responsável
pelas; vendas a comissão irá'

manter os valores praticados
nas duas. últimas edições. As

. reservas de espaços cevem
,

ser confirmadas pela
telefonê:(47)-3379-1:223,
ramal 218. A renda da 11 a

Fecarroz será revertida para
obras do hospitalmunlcipal.

Horário
A Prefeitura Municipal de
CorupÇÍ:decretoLi ponte

'. ,facUltativO' nas reparjlçôes
/púpfio,á� nos dias 24, 26 e

,,3fde'dezembro de 2007. A

Seçre,taiia Municipal:de
.,,�dü�ação, Cultura, Esporte e

,Láier estará em férias
.' cOletiva� entre os dias 20 de
dezembro de 2007 e 21 de

· jél�eiro'ªe 200B.,'As demais·

Secretar!�s·teião férias
programadas, sem parar

.

com as atividades e os
.

· atendimentos.

OPORTUNIDADE
DE BOM NEGÓCIO
Lancheria com ótimas

instalações, vende aprox.
6.000 lanches/mês: Espaço
físico: 220m2• Área Central. .

R$ 60.000,00
Aceito carro/terreno.

3370-5096 / 8811-3214
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o segredo - Rhonda Byme
O caçador de pipas - Khaled Hosseini

Marley & Eu - John Grogan
A menina que roubava livros - Markus Zusak
Contos jaraguanses - coletânea Design Editora
A sombra do vento - Carlos Zafón
Quando Nietzche chorou - Irvin Vaiam
Casais inteligentes enriquecem juntos - Gustavó Gerbasi

Jaraguá em crônicas - coletânea Design Editora .

Transformando suor em ouro - Bernardinho

Carlos Schroeder critica o grande espaço cedido aos livros de auto-ajuda e incentiva a profissionalização de autores locais

Mercado·editorial pretende
·crescer 150% durante 2008
lista dos dez mais
vendidos tem duas

produções locais

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
A sua estante de livros

termina o ano abarrotada? Então,
comece a planejar: mais espaço

. para guarda-los e, também,
reserve mais tempo à leitura. Ê
que 2C08 deve começarcomuma

enxurrada de lançamentos
locais. Apenas a Design Editora
e a Editora da Casa, ambas do
escritor Carlos' Henrique
Schroeder, assinam 45 títulos.
Entre eles estão, já no mês de

março, os novos de Charles
Zimmermann eGilSalomon.

Com isso, a venda de livros

produzidos por autores da

microrregião tende a sofrer
aumento' de 250% ao final do

próximo ano, considerando o

balanço de 2C07. Este, por sua vez,
teve acréscimo de 113% em

relação a 2006.
No caso domercado editorial,

o crescimento gira em tomo dos
87% entre o período de janeiro e

novembro. A expectativa, se
gundo Schroeder, é que em

dezembro de 2008 o meio tenha
absorvido outros 150%.

O ano de 2007 foi importante

para o cenário literário que viu

as vendas aumentarem 338% no

município. Um dos pilares do
resultado positivo foi a Feira do

Livro, realizada pela primeira vez
em Jaraguá doSul este ano. En

quanto os estandes estiveram
abertos ao público, foram vendi
dos cerca de 20 mil exemplares.
Ao todo, 30mil pessoas passaram
pelo local. A segunda edição
ocorre em julho de 2008.

Além disso, o Círculo de
Leitura retoma nomês demarço
com ênfase na literatura e abrindo

espaço para a realização, paralela,
de oficinas de profissionalização
dedicadas aos escritores.

Dentro da lista dos dez
livros mais procurados neste
ano, emJaraguá do Sul, estão
duas produções locais ban
cadas pela Design Editora.

Porém, o restante dos títulos'

desagradou Carlos Henrique
Schroeder. "O pessoal está lendo
mal", -comentou. Essa cons

tatação surge porque os exem

plares com maior número de
vendas estão nas prateleiras

reservadas à auto-ajuda e não
nas de literatura. Mas, para
2008, o editorpretende trans
formaro resultado desse tipo
de pesquisa, inserindo outros .

autores locais.

Acidente com dois caminhões
na SC-413' deixa trânsito lento
GUARAMIRIM

Aconteceu na manhã de

ontem, por volta das 5hlO um

acidente entre dois caminhões
na SC-413 próximo ao ferro
velho Venero que deixou a

rodovia mais lenta durante pelo
menos uma hora. Os veículos
envolvidos seguiam na mesma

pista e eram um caminhão
Mercedes 1113 de placas LZJ-
6055 de Guabiruna dirigido por
Luis Torres e um caminhão
Mercedes 2013 de placas BXB- .

4222, de Blumenau, dirigido por
Décio Fischer.

Os Bombeiros Voluntários de

Guaramirim, que atenderam a

ocorrência, encaminharam Luis

Torres e o filhoAlexandre Torres
ao hospital SantoAntônio. Luis
tinha corte na perna e fortes
dores abdominais e Alexandre

.apresentou um corte no pé. O
motoristaDécio Fischer, 50, não
ficou ferido.

Os dois motoristas alegaram
aos PoliciaisRodoviários quehavia
um terceiro veículo de passeio que
foi o causador do acidente, porém
o motorista não permaneceu no
localparaprestaresclarecimentos.

,Cerca de 30 PM's
vão para o litoral
JARAGUÁ DO SULI
GUARAMIRIM

O efetivo de [araguá do Sul e
Guaramirim vai sofrer uma baixa
de 28 policiais por semana, até o

dia 11 de fevereiro. Estes policiais
foram convocados para trabalhar
na' Operação Veraneio, nas

cidades de Balneário Piçarras e

Barta Velha. Segundo o tenente

coronel do 14°Batalhão da Polícia
Militar, CésarNedodkteko, a ação
nãovaiprejudicar a segurança nas
cidades. O tenente-coronel
também explica que não serão

sempre os mesmos soldados, pois

haverá um revezamento, por isso

28 por serriana.A partir do dia 11

de fevereiro até 2 de março os

policiais estarão no litoral apenas
nos finais de semana.

De acordo com ele, ademanda
de serviços da Polícia Militar
diminui signifícativamente.
"Durante o ano os policias
exercem funções de escoltas em
audiências judiciais; atendem as '

escolas do município e eventos

que acontecemna região.Com as

férias, essas atribuições são

cessadas o.que aumentaonúmero
de policiais para os atendimentos
à população", explica. Porisso, ele
garante o mesmo padrão de
atendimento para quem ficar na

região .. (GR)
.

OPINIÃO
Você se sente Inseguro com o deslocamento de policiais para o litoral?

"É inseguro sim. Ainda disseram

que era para cadastrar para eles
fazer a ronda. Será que vão dar
conta? Vai ficar complicado"

Janete Fardoske, 28 anos, dobradeira

FOTOS PIERO RAGAZZI

"Sim. Porque já está faltando
policial e acontecem muitos
delitos. Se ficar com menos vai

. piorar a segurança"

João Camargo, 30 anos, mecânico

"Não. A cidade de Jaraguá não
tem problema. Porque aqui é
muito tranqüilo"

José da Silva, 35 anos, vigilante
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"Eu não sei como a gente vai conseguir chegar até
o fim deste show", disse Sandy, antes de cantar

"Nada vai,me sufocar", outra música que
combinou bem com ornamento vivido pelo irmãos,

'

com uma letra que diz "que eu quero te perder, pia
me encontrar, viver e ver acontecer, me

"

ShQW no Credicard Hall, em São Paulo reuniu milhares
de fãs da dupla que encerreu a pareceria de 17 anos

,

'

OUiNTHEIRA, 20 DE DEZEMBRO',OE 2001,

"Dep�is ere duas horã.�'cÍ,�rslíow\;.'nO' Credicard Hall
,� . eih,sióPaulo sobosgp.tQsdt!\nseparáveis" d�s fãs,

. > 'Sah�y'}�� Junior ence&aIam urna parceria de 17

;' � atÍo� 'ha noite d�" terçâ-j�i({' .À "apresentação de
,

despedida, com a partícipação especial de Ivete
, Sangaló.ilevou os irmãos às lágrimas em diversos
momentos do show. O público estimado em 3 mil

pessoas.formado em suamaioriapor fãs com quase
amesma'idade dos irmãos, que cresceram ouvindo
suas músicas, não deixou por menos: chorou e se

emocionou muito enquanto entoavam em coro as

canções. O começo do fim foi às 22h21 da noite, A
dupla entrou no paleo cantando "Não dá pra não

pensar", canção com versos como "vem que a

nossa história tá começando" e "diz,pra mim que a,

gente vai se encontrar", que' faziam alu�ões ao

enceràmento da parceria e ao início da carreira
solo. "Não é fácil"levou]unioràs lágrimas nas frase
"se eu quiser chorar não ter que fingir, sei que posso
errar" e "sou só mais alguém querendo encontrar a
minha própria estrada pra trilhar".

transformar". Depois de, "A Lenda", urn vídeo
relembrou diversosmomento da carreira da dupla,
enquanto os irmãos saíram de cena para trocar de
roupa; 'O intervalo- amenizou 'um pouco o clima
e�otivo do show.De v�lta ao palco, cantaram "Cai
a chuva" '� relembraram sua' tentativa de

ernpreender-vuma carreira internacional, com

"Lave 'never fails". A pausa pa,ra secar' as lág.rim'as
durou pÜ�Cb. A grande surpresa da noite, Ivete

Sangalo, entrou em cena para cantar "Enrosca" e "

eletrizou apl�téia. Depois de cantar com a dupla,
choro� e declarou:"Hoje vai ser um chororô,
Xororó> brincou a baiana com Durval, o pai da
dupla, que estava na platéia ao lado da mulher,
Noely".

Sandy.confessou à amiga que não imaginava que
fosse chorar tão rápido e desejou que não houvesse,
o último show, O show terminou com uma versão
que misturou "Vamos pular'' co� "Eu acho qu�'
pirei". Sandy ,e .Junior deixaram o paleo, mas o

público "não arredou pé, cantando a plenos
pulmões "Maria' Chiquinha". Claro que 'eles
voltaram para obis: uma v�rsão voz e, violão do

primeiro suc�s�o dos irmãos, de 1989. Toda' a

equipe subiu no paleo, além dos pais e de Ivete
,

Sangalo. E a dupla oficialmente encerrou carreira
ao som de "Nãodá pra não pensar".

'

'
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O CORREIO DO POVO JARAGUÃ DO SUL, 20 DE DEZEMBRO DE 2007 Imóveis & Negócios

�
.��.��-

• 60 meses para pagar* • Antes de .ecmprer, eompere • Venha fazer um Best Drive -

,

'C." t
�

";':'_' -.:::"

� TodaQUnha

@ 0 F'RETi�o
__ INCLUSO.�

.. ,.-::�

'Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança,

t:
-�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 O CORRErO DO POVO QUINTA-FEIRA, 20 de dezembro de, 2007

IMÓVEIS EM GERAL
IMOBILIÁRIAS

MARCAS NACIONAIS
E IMPORTADAS
CAMINHÕES, ONIBUS

.

E MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

EQUIPAMENTOS
NOVOS E USADOS
TÉCNICOS E
LOJAS AUTORIZADAS

LEGAIS E RElIGIOSOS,
ATAS, BALANÇOS,
LEIIfiES, CONVOCAÇÕES
COMUNICADOS

.

EM GERAL

CÚNICAS VETERINARIAS.
PET SHOP,
AGROPECUÁRIA
E PRODUTOS ARNS

MÉDICOS, CLINICAS.
MASSAGENS.
TRATAMENTO.S.
FARMAcIAS.
PRORSSIONAIS
PRODUTOS

MANUTENÇÃO,
I JARDINAGEM.

'I
DECORAÇÃO, LAIER.
CONSTRUçAD

!
REFORMAS

PROCURA E OFERTA
AGÊNCIAS
OPORTUNIDADES

MÁQUINAS.
EQUIPAMENTOS.
PRODUTOS
OFERTAS EM GERAL

ACOMPANHANTES.
BOATES
CORREIO SENTIMENTAL

.....,
EMMENDORFER COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA

'E//!!/IIEIViJOflFEfI Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Fane: (47) 3274.4444 I Fax: [471 3274.4441
emmendorfer@emmendorfer.com.br

v e I c u t a s

3370-3113
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4040 - centenário - Jaraguá do Sul

www.streetc;arrveiculos.com.br

lio Authentic 1.0 RS 25.490,00 Ano 200
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QUINTA-FEIRA, 20 de dezembro de 2007 O CORREIO DO POVO 3

Strasbourg
www.strasbourg.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

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábado das 9h às 13h.
DIRIJA ESSE PRAZER

ImBgen$ para fins ilustrativos. Promoção "Se cuida mais ai!lda Noar-. Peugeot2Ofi SensatIon 1.4l FLEX 3 portas - Frete incluso - PIntura sólida. Preço pÚblico sugerido para venda à vista através do PÊwgeot On Una-a partir de AS 27.990,� Piano coe � Crà:i1o DIreto 00 Consumidor páo Banco Peugeot. Simulação
oonsloorandoo ve:culo acea eo preço à vistam;geridode R$27.990.00 1:1 nlvel Brasil, Entrada 6e R$13.575,15(48,50%i à vista,.nop!aflO de 60 meses, sendo mais 60 parcelas fiKas de R$ 369,86, sertdo que a 1 (primeira) ptes!açáC-é paraMatçode2000. AparceJadefitlantiamenloallUJ"lCiada inçiui a faxade abeth#ade

aél:!llc (tA.C}, no \-alo!' de AS 690,00, va:Jaa. para aGrande São Paulo. �-ariàyel para as demais regiões. Preço rota! 00 veiculo para verda a viEla.AS 27,m,QQ. Preço total do ve:cuJo a prazo para 6Q meses: Ft$ 36.966.75. Peugeol206&ti 1,4l flex 5petas - N coodidooado ...OitéÇão Hidtãui!ca - Vktos e travaseê�

Fatóis de I'lcbfil'la -rrete !ndU50- Pintuta sOIída -com bônus de atá AS2.500,00.TaxasdEtjuros6Cmeses de 1 ,4ú% a.m. 6 18.211% ae e IOF de 1 ,5%a.a. SlJjeilo à aprovaçáoda crédilo.As Iaxespodetáosara1!6!adas�houveralteraç6es 5ignífícalivas nomercadofinancâro, sem aviso Pl'áYío. Unha Peugeol307Hé;tdt8ackt;

SedanV� G..ilfe- -ãanccs em CoUro - Telo Solar - Hands·Free B!lMOOlh - DisQUe1eira - Piloto Au':Omátioo • At CondicionadoWgi13I8j·lorm - Freoe 'ABS - Airbag duplO - 5 petas - moicteação 2.0l16V - equipado de série com "C.1mbio AuJomáfico SeqileociaI Tl;)lronic S:¢em ?otsche Gráti$� Taoos os veícúos

ano/modelo 2007:'2008. rom frete 1�\JSO eprom sólida. Estoque nacional das ücncesscnártas Peugeot: 200 uoidarles do Peugeol206 Sensation 1.4L FLEX 3 portas. EsloQue da Concessionéria St:rasbot»"g. 10 cr1dades do Peugeot 200 SW 1Al Flex 5 pottaS - 10 U!1idades da Unha Peugeot 307 Hatch BeneSedan
VersãoGrlffe -Sport.as-mo!PriZação 2.0l16V. Pmzooe \<igêfldaaapromoç.iooo05i12i2007a22!12/2007. ouenquanloduraremosestoques.PeugeolParowr .t.6l t6Vde 11{}CV.Ano·ModOO.:07l08. vesacsen portaialeral. Freiosuaselroscomcorr.pensadofdecarga.OireçãOHiCrâulicarom�dealllr.l.Mokr
de 4 Cllindros.Pintura Só'Jda. Frete hu:luso Grade de proteção êe cargO) atras do banco do motOrISta. Compartimento de carga de 3.000 litros. Carga útil: 625 kg. Preço á \'ista apàrãr de R$32.990,QO.Quantldadeem Estoqtie nas coocesscrárías.: 03 urJdades. Peugeo1 307SNAlJàre Meeánlca, ArCottdicionado-�
Hídráulictl- FreiosAtls-Ailbag duplo . Pinl\Jr� sólida, freIe ir:�uso, rodas dliliga leva. AfloiModelo.: 07tOO -preço aparlJroo R$ 72.990,00 i'J .ista.Quan!idade se EsloQIJa nas ooncussiooá"as.: OS urtióades. NãoclJI"nulattva com outras prOlTlOÇÔeSAlgiJlTla5 ofertas são ex:c:u:sivas da Oooceseenéra Stmsbourg.?mamais

lr.!ormaçiíss ooi;ll's preços econdçõeesspecais. consulte � Rooe deOorcesscnérías Peugeot. {'g:Jepara 0600 7032424(11.1 acessewewneuneot.ccmbr;
.
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4 O CORREIO DO POVO .. QUINTA-FEIRA, 20 de dezembro de 2007

Ibautomoveis@hotmail.c:om
DR 280, Km 60, nO 329 • Imigrantes· Guaramirim- se

Sua l11'elbor escolha está aqui!
(47) 3373· 7

LB AUTOMÓVEIS
3370-7942

-

Dia 22/12 as 11 hOD
Na Pamur Auto Center

Sorteio dos 2 prêmios de
R$ -250,00 em dinheiro

BARUM
PNEUSPNEUBACK

ESCAPAMENTOS
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_ QUINTA-FEIRA, 20 de dezembro de 2007 ClassiMais O CORREIO DO POVO 5

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 urna negociação +ransparsn+e, venha nos vis:ifar

www.ditrentoautom.oveis.·com

FORD
FIESTASEDAN - BASICO - 4 - 2008 - Fl - PRETA

FiESTA - COMPLETO - 4 - 2007 - G· - PRETA

FIESTA SEDAN - COMPLETO - 4 - 2006 - Fl " PRATA

ECOSPORTXLS1.6FLEX - COMPL,GNV - 4 - 2005 - FL - VERMELHA

FOCUS GUIA AUTOMATICO - COMPLETO - 4 - 2005 - G -

PRATA
ECOSPORTXlS 1.6 l-COMPLETA - 4 - 2005 - G - PRETA

ECOSPORT XlS 1.6l - COMPLETO, GNV - 4 - 2005 - G -

PRATA
ECOSPORTXlS 1.6l - COMPLETA - 4 - 2005 - G - BRANCA
FIESTA - IT, DT, AO - 4 - 2005 - G - BRANCA
FIESTA HATCH - BÁSICO - 4 - 2004 - G - VERMELHA

FIESTA - COMPLETO - 4 - 2004 - G - BRANCA
ECOSPORTXlS 1.6l - COMPLETA : 4 - 2004 - G - BRANCA
FIESTA 1.6 - BÁSICO - 4 - 2Q03 - G - PRATA

FIESTA - IT, DT - 4 - 2003 - G - BRANCA
KÁXR 1.6 .- COMPLETO - 2 - 2003 - G - PRETA

FIESTA - IT, DT, AO - 4 - 2003 - G - 'PRETA

KÁ - LT,DT,AO - 2 - 2000 - G - AZUL
ESCORTSW1.8 - COMPLETO - 4 - 1998 - G - AZUL
ESCOP'JSVIi 1.8 - OH, IT, DT, AO - 4 - 1998 - G - CINZA
ESCOh'fSIrJGLX1.8 - COMPlETO,Rll - 4 - 1998 - G - AZUL

I
I

.

I
CINZA

! VW· . ..
_ I CLIO SEDAN 1.0 16V - COMPLETO· 4 - 2006 - G - VERDE

i FOX - O KM - AC, OH, lI, DT • 4 • 2008 - Fl - PRATA I SCENIC EXPRESSION 1616V - COMPLETA - 4 - 200� - Fl -

I FOX 1.6 - OH, IT, DT, AO - 4 - 2005 - Fl - CINZA I BEGE

GOLF GNV - COMPLETO -,4 • 2002 . G - PRETA i CLIO PRIVilEGE 1.616V SEDAN - COMPLETO - 4 • 2005 c G

I GOL SPECIAL - BÁSICO - 4 - 2002 - G - BRANCA I - VERDE

ti GOL - OH, IT, DT; AO - 4 - 2002 - G - PRATA . .1 CLlO EXPREiSSION - COMPLETO -.4 : 2005 - G - PRATA

I GOL 16 POWER - DH, IT, DT, AO - 4 - 2002 - G - PRATA
.

CLlO SEDAN - DT, AO - 4 - 2005 - G - PRATA ,

I GOL SPECIAL - IT, DT, AO - 2 - 2002 - G r PRATA i SCENIC EXPRESSIOIN 1.616V - COMPLETA - 4 - 2004 - G -

! GOL PLUS - IT, DT, AO - 4 • 2001 • G .� PRETA I CINZA

I SANTANA - COMPLETO - 4 - 2001 - G - PRATA I CLlO PRIVilEGE SEDAN - COMPLETO - 4 - 2004 - G -

I GOL MI - IT, DT,AO - 2 - 1999 - G - CINZA i PRATA

I GOL MI - IT, DT, AO - 4 - 1997 - G - CINZA I CLIO EXPRESSION 1.0 16V HATCH - COMPLETO - 4 - 2004 - I
I ! G - VERDE [iI FIAT· • • . • CLlO SEDAN - TE, VE - 4 - 2004 - G - PRATA

I SIENA FIRE - COMPLETA - 4 - 2007 - Fl - CINZA CLlO PRIVilEGE SEDAN - COMPLETO - 4 - 2003 - G - PRATA

II STllO - COMPLETO - 4 - 2005 - G - VERDE

I
SCENIC RXE 1.616V - COMPLETA - 4 - 2003 - G - PRATA

STllO - COMPLETO - 4 - 2003 - G - VERMELHA CLIO RT - COMPLETO - 4 - 2002 - G - BEGE

'jSIENA FIRE - AC, VE, TE, DT - 4 - 2002 - G - AZUL SCENIC RT1.616V - COMPLETO - 4 - 2002 - G - CINZA

PALIO EX - IT, DT, AO, TE - 4 - 2002 - G - AZUL II SCENIC RT 1.616V - COMPLETO - 4 - 2001 - G - CINZA

UNOMillE FIRE - lI, DT, AO - 2 - 2002 - G - VERMELHA CLlC Rl 1.0 - AC, IT,DT - 4 - 2001 " G - PRATA

PALIO ELX - COMPLETO + Rll - 4 - 2001 - G - PRETA i
UNOMillE SMART - IT, DT, AO - 4 - 2001 - G - VERMELHA I 'HONDA· • - • .

PÁLIO EX - TE, VE, lI, DI, AO - 2 - 1999 - G • VERMELHA CIVIC LX - COMPLETO - 4 • 2001 • G - PRATA

CHEVROLET· • . • . PÁLIO EX - lI, DT, AO - 4 - 1998 - G - BRANCA !

CELTA LIFE - IT, DT, AO - 4 - 2006 - Fl - BRANCA UNO - IT, DT, AO - 4 - 1997 - G - VERMELHA I TOYOTA - - - - -

CORSASEDAN 1.8 - OH,VE,TE, DT,AO - 4 - 2005 - Fl - PRATA 1- UNO CS IE - IT, DI, AO - 2 - 1995 - G - VERDE I CÓROllAXLl1.6 VVT - COMPLETO - 4 - 2003 - G - PRETA

CELTA - Rll,PERSONALISADO - 2 - 2004 - G - BRANCA I UNO - TE,VE - - 1995 - G - VERMELHA ! COROllAXEI1.8VVT - COMPLETO - 4 - 2003 - G - PRATA

CORSASEDAN - AC,OT - 4 - 2002 - G - CINZA i
-.

-

.
. I

CORSA SEDAN - DT, AO - 4 - 2001 - G - VERMELHA i RENAULT· - - - .

I
PEOGEOT· - - - - .

t.. COR��. -.�� .. ���AO
- 4 -

�O�.� � � -..��AN�A .
I CL10 ��.��.�.. E�P.�.�.�SIOI�..

1 � � �.�.�.�.�.��� � �
-

��.�� �
G

� j .. ��.� � �r, .. �.r, .. �� � � �__ 2��� -. � � �I�.�.� 1

U t '.ll
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6 O CORREIO DO POVO

Motos:

'Srad 750

Suzuki GSX-F 750

CBX-750 Indy
Kawasaki Ninja ZX-6

Shadow600

XT-600

CB-500

CBR-450 SR

CBR-450 SR

CB-450 DX

NX-4 Falcon

NX-350 Sahara

'Virago 250

Fazer-250

'XR-250 Tornado

CBX-250 Twister

CBX-250 Twister

XLX-250 R

XT-225

CBX-200 Strada

CBX-200 Strada

XTZ-125 E

NXR-125 Bros KS

XLR-125 KS

XLR-125 KS

Branca/Azul 1996
Vermelha 1995

Cinza

Verde

Preta

Preta

Azul

Preta

Cinza

Cinza

Amarela

Roxa

Preta

Vermelha

Azul

Preta

Vermelha
Vermelha

Preta

Roxa

Azul

Preta

Azul.

Branca

Azul

1990

1995

2000

1994

1998

1993

1989

1988

2001

1997

1998

2006

2004

2005

2004

. 1991

2005

2000

1998

2005

2003

2002

1998

Xl.R-125 KS
. CG-150 Titan KS

CG-150 Titan KS

CG-150 Titan KS

*CG-125 Titan KS

CG-125 Titan KS

CG-125 Titan KS·

CG-125 Titan KS

CG-125 Titan ES

Titan 125.

Titan 125

Biz 125 ES

C-l00 Biz KS

C-100 Biz ES

C-100 Biz ES

C-l00 Biz KS

C-100 Biz KS

Dream

Today 125

CG-125

Velculos:

'Corsa Sedan

.�Fiesta 1.0

*Logus GU 1.8

Branca

Prata

Preta

Vermelha'

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul
Vermelha

Vermelha

Vermelha

Azul

Vermelha

Vermelha
Verde

Preta

Vermelha

Azul

Branca

Azul

Prata

Azul

QUINTA-FEIRA, 20 de dezembro de 2007

,.,

HIPER FEIRAO
1997

2006

2005

2004

2004

2004

2002

2001

2000

1998

1998

2007

2004

2003

2003

2002

1998

1998

1991

1988

2003

2000

1995

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

F1000 XLT 1998 VERDE
COMPL+MOTOR MWM

·;£I"1o!·"'··

Uno ELX 4p 1995 R$ 10.900,00
Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 29.500,00
Palio ELX 1.3 4p 2005 Idt/aq/te prata R$ 26.800,00
Palio ED 4p 1998 R$ 15.500,00
Escort l 1.6 GNV 1994 R$ 11.500,00
Escort Gl Zetsc 1997 ac/dh/kit R$ 14.900,00
Clio Sedan RN ar/vte!abd 2001 R$ 21.900,00
Blazer DL 2.2 1997 campi +CD R$ 23.900,00
Pampa 1.8 1996 c/cpc R$ 11.500,00
Tempra 2.0 BV prata 1995 R$12.50o,00
Fiesta GL 1.0 4p 1996 R$12.50o,00
Vectra GL 2000 completo R$ 29.500,00
Vectra GLS 1997 R$ 20.500,00
Ford Ka 2001 cf kit + .cd painel. R$ 16.BOo,00
Kangoo Express 1.6 2003. R$ 24.000,00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 2B.50o,00
Santana 4p aut. compl+GNV. R$ 15.500,00
Palio Fire 4p GNV. R$ 19.900,00

.

Santana 4p 1988 GlS completo. R$ 7.900,00
F1 000 XLT 4X2 cornpl-t maqazine mwm R$ 42.000,00
Fiorino Furgão 1.51998 R$15.50o,00
Go11.6 1988 R$ 6.800,00
Escort GU 1995 R$ 10.500,00
Celta 1.02005 c/ opcionais azul R$ 21.500,00
Corsa Sedan 1.6 2006 cf ac/dh R$ 27.500,00
Fiorino Furgão 1.5 1994 c/ GNV R$ 10.500,00
Gol MI19S7 cl ac/dh/te R$ 14.500,000
Gol CU1.8 1995 R$ 12.300,00
Audi A41.8 completa+couru 1996 R$ 28.500,00
Palio EX 2007 2p cf opcionais e ac R$ 26.200,00
Kombi Escolar 1996 R$12.500,00
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9.500,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$ 17.500,00
Corsa 4p 1998 branco R$ 14.800,00
Corsa 1997-2p R$ 13.300,00
Ford Royalle 1993 cl kit GNV R$ 10.500,00
Honda CBR 450 1990 R$ 9.500,00
Celta Life 4p 2007 R$ 25.500,00
Escort GLE 1.61995 R$1o.500,00
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PAllO - Vende-se, 98. corripl, vermo R$ OEL REY - Vende-se, 90. R$ 4.500,00.
14.500,00. Tr: 3376-4538. Tr: 9962-8650.

1.3";, VEíCULOS
PAllO - Vende-se, ELX. 04/05. AR. DH. ESCORT - Vende-se, XR3. conversível.
VE. TE. AL.RL. Tr: 3275-6977. 88. ou troca-se por moto. Tr: 3370-

0760.
PAllO - Vende-se, 06: 4p. AR. cinza. R$ ASTRA - Vende-se, 07.8V. 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: 8814-3552. 4763.

UNO - Vende-se, 98. 4p. R$ 7.000,00. ESCORT - Vende-se, SW. 98. cornpl. ASTRA - Vende-se, 99. cornpl. GNV.

+ 25x R$ 297,00. Tr: 3370-7405.
.

-AR. R$15.500,00. Tr: 3273-1798. azui. R$ 23.500,00. Tr: 9983-1925.

UNO - Vende-se, Mille. 93. R$ F100 - 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 fibra. 22.900,00. Tr: 8816-6666.

9585 após 17h. AR.DH.AL. Tr: 3376-2275.

FRAMAKAR
COMPRA· VENDA· FINANCIA VEíCULOS 3273-6783

PAllO - Vende-se, 06. Flex. campi. -

.

AR. R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990. 1.2 VEíCULOS

CORSA - Vende-se, Wagon. 00. AR.OH.
FIESTA � Vende-se, 03. 4p. AR.TE.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. cornpl, prata. R$15.000,OO. Tr: 3374-0416 -Ó,

GNV Tr: 8822-2648.
MONZA - Vende-se, 94. 4p. GNV. R$ Rua .José Theodoro Ribeiro, 2684 • Ilha da Figueira

.

VV\l\lVV.fachin iveiculos.com.br
•

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

CONSULTE·NOS

.
,

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

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábado das 9h às t3h•. DIRJJA ESSE PRAZER

StraSbourg
www.strasbourg.com.br

Jaraguã 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

IIBANCO PEUGEOT Imagens somenle paia fins ilustrativos. Peugeot Partner 1.61. 16V de 110 CV. Ano-Modelo.: 07/08. Versão sem porta lateral. Freios traseiros com CQmpensador de carga. Direção Hidráulica com regulagem de

altura. Motorde4�ilíndros.Pintura Sólida. Frele InclusoGrade!jeproleçãollecarga atrásdo banOOdomotorista. Compartimento decargade 3.000 litros. Carga útil: 625 kg. Preçoà vista apartir de R$ 32:990,00.
QuantidadedeEstoquenas concessionárias.: 04 unidades. ParamalsinformaçõesepreçosconsulteaConcessionáriaSIral;bourg da sua região .

.
.
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PAPAI NOEL OUVIU. SEUS PEDIDOS
'TAXA ZERO PARÁ'TODA A UNHA MEGANE

FÁBRICA •NOBRASIL ' .

-

,

EMPLACAMENTO-GRÁTIS PARA TODA LINHA RENAULT
...

• +$QM£HU:PABA VEICULOS OISPOH'ViIS E.M £STOOUE

.. �WLibert. }OINVI(LE
3145-3145

.

}ARAGuA'DO SUL
3274-0000

ITA/At
334'-3�1

BLUMENAU
3144-3144

Para mais informações sobre produtos. serviços, preços e condições comerciais dísponfveís, consulte sua concesslonáriafêenault.t}Condiçãovâlida para fadá linha Mégane com 60% de entrada e saldo em 24 vezescom taxa oe·O%,

ao mês + R$ 3,90 por lâmina do boleto bancário. 2) Piloto automático disponivel na versão Dynamique. 3) Preço- à vísís para Scéníc Kids Série UmitadaAuihentlqve 1,6 16V Hi-Ftex 07/08, Iímitado a 5 carros na concessiortària Uberté
ou enquanto durarem os eatoqcee.Fínencíado com 501)/1), de entrada e saldo em 24 vezes com taxa de O,79'YIJ a:m.+ R$3,90 por !ãmina do boleto bancário. 4) Preço à vista válido para LoganAuthentique 1.0 16VHi-Flex, pintura eóllda
07/08, lil1]itado a 5 carrosna concessíonána Libertéou enquantoduraremos estoques, ,õ) Preço �'vista válido para�ogan 1.6 av Hi-Torque bicombustiver, pintura sólida 0�108, limitado a 5 carros na ccncesslonéría Líberté ou enquanto
durarem os estoques, 6).Pre"" á vista'válido para Clio 1 ,O 16V Hi'Flex 2P pintura sólida 07108, limitádo a 3 carros por concessionána ou enquanto durarem os estoques, 7)Emplacal'r)ento gràtis para toda linha Renault que estiver no

estoque. Financiamento pelo CDC {Crédito díreto ao Consumidor}, atr:.avés-daCia de Crédito, Financíamento e Investimento Renauft do Braaft. Taxa de Abertura de deCrédílo{TAG), IOF e pintura metálica não íncíusos para todos os
vercures anunciados. Frete incluso para todos os veículos. Unhas MegeRe é lOllan corn garantia de 3 anôs ou 100.00.0km, o que ocorrer pnrneiro.icondíclonado aos termos e ccndíçôes estabelecidas na Manual de Garantia e

Manutenção.Ofertas válidas de 10/12/07 a 30/12/07.As imagens são meramente ilustrativas.Alguns itens móstrados são opclonats e/ou acessórios. Preserve lá vida. Cintos de sequrançasm conjunto com air bags podem satvervídas.

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

· Secretariado
· Logística
· Gestão Financeira
· Gestão Pública
· Pedagogia - Licenciatura

Aulas ao Vivo - Transmitidas diretamente de Curitiba

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

(47) 32761268

FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL
Credenciado pelo MEC - Port 4271 de 12/12/05

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

Centro Politécnico
Geraldo Werninghaus

cepeg Cursos Técnicos

.

CURSOS:

Sistemas de Informação
1 ano e meio

. Acionamentos Eletrônicos
2anos

�

Segura.nça do trabalho
2 anos

Edificações
2 anos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 CRua do Hospital)

Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone14713371-4311

Fax 1471 3275-1091

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

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

- AUXILIAR' DE PRODUÇÃO - 50 Vagas - Não exige - ESTAMPADOR (8752/8767) .'

escolaridade - Para Empresa de Alimentos. (Vagas Efetivas - FERRAMENTEIRO (8721)
- 1 0, 2° e 3° turno).

_
.

- FRESADOR (8622/8168/8779)
-AUXILIARDEPRQD,UÇAO-ResidiremMassaranduba(8761) - GERENTE COMERCIAL (8738) - Superior Completol Pré
- ASSISTENTE TECNICO VENDAS (8215) - Superior Moldados

Completo em Eng. Químíca, Química ou Farmácia - - GARÇON (8756)
Experiência na área comercíal qe cosméticos. -IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (8754)
- ASSISTENTE DE LABORATORIO (8763) - Técnico em - MENSAGEIRO (HOTEL) (8756)
química ou alimentos. - MECÂNICO DE VEiCULOS (8578) - Com experiência em

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

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

Ingredientes para a industria de Alimpotos e suas
- MECA!,ICO DIESEL (8707) _.

aplicaçóes.Perfil comercíal.ütsponíbíllda, e para ser
- MECANICO DE MANUTENÇAO (8749) - Empresa de

transferido para Exterior.
Alimentos.

: - OPERADOR DE CNC (8721/8768)
- ASSISTENTE.DE VENDAS (8759) - Vendas Internas e

_ OPERADOR DE MÁQUINA (8771) - DRY OFF-SET.
Externas, Supenor completo ou cursando. _ OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8777/8778)
- ATENDENTE DE AÇOUGUE E VERDURAS (8739) - PROGRAMADOR DE COMPUTADOR DELPHI (8673)
_ ATENDENTE DE INFORMÁTICA (8731) _ Disponibilidade

- SUPERVISOR(a) DECOSTURA (8757)
de Horário Ensino Médio Completo.

- SOLDADOR (8674/8774)
,

.

- TALHADOR/CORTADOR DETECIDOS (8699)
AUXI�IAR DE ELETRICISTA (8783) - Elétnca, _ TORNEIRO MECÂNICO (8622/8768/8779)

Manutençao,. Montagem e Desmontagem de Motores e '. VENDEDOR DE CONSÓRCIOS (8533) - Veículos.
Bombas Elétncas. .' _ VENDEDOR INTERNO (8732) - Produtos de Informática.
- ANALISTA DE SUPORTE (8781) - Implantar sistemas de - VENDEDOR EXTERNO (8744) - ProdutosGráficos

gestão empresarial, dar suporte e treinamento, análise de - VENDEDOR INTERNO (8745) - Auto Peças
processos empresariais, definição de partlcularldades no .; VENDEDOR EXTERNO (8775) - Alimentos

sistema, estudos de casos. - VENDEDOR EXTERNO (8755/8765) - Móveis

_ CORRETOR DE IMÓVEIS (8729)
- VENDEDOR EXTERNO (8770) - Venda de materiais
elétricos em geral, painéis elétricos, serviços de engenharia
e manutenção elétrica e eletrônica e obras na área elétrica.

Região de Abrangência: Jaraguá do Sul, Corupá,
Guaramirim, Schroeder, Pomerode.

- CONTADOR ($753) - Superior Completo/Com Experiência.
- ELETRICISTA (8569/8728)
- ELETRICISTAAUTOMOTIVO (8636)

QUINTA-FEIRA; 20 de dezembro de 2007

CURSO PREPARATÓRIO PARA O

CONCURSO PÚBLICO

DOINSS

NTOC

- Mais de 8000 vagas .

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

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

Prepare-se já na PONTOCOM.

Maiores Informações:
3055-2021

�ua Presidente Epltéclo Pessoa, 85
Centro - Jaragué do Sul - SC

CARTOMAMTE
BEHZEOEIRA
Amanda lara de Oxala

Rua Adolorata Dalri Pradi, 246
Jaraguá Esquerdo

Tr: 3370-8074 I 9975-2371

(47) 3376-3684 / 9975-0200
Rua Maria Umbelina da Silva nO 35 - Vila LenZI - Jaraguá do Sul / e-mail' locaja@uol com br

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

COMPUTADOR - Vende-se, cornpl,
R$690,00. Tr: 3370-3287.

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

INSTRUTORDE INGLÊS
Processo Seletivo 2008

Selecionamos Instrutores para o

nosso 'Departamento de Ensino da
Unidade: Jaraguá do Sul

RequisITos:
- Total fluência em inglês.
- Desejável vivência em pais de

lingua Inglesa.
- Disponibilidade para manhã, noite
e sábados.

Tel. para cantata:

3371-0234 ou 3055-0234

Rasp: Danúbia Fiàélis

SERVIDOR POBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opções abaixo com desconto em folha, para sua tranqüilidade,
agora também na Golden!

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

!

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

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

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

ANDADOR - Vende-se. R$ 50,00. 'Tr:
3273-6683.

ANTENA - Vende-se, parabólica cf
receptor. Tr: 3273-7780.

.

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,OQ. Tr: 8403-6564.

ARCO E .FLECHA - Vende-se, pi tiro ao

alvo. Equipamento cornpl. R$ 250,00. Tr:
8424-2073.

ARQUIVO - Vende-se, de ferro. R$ 50,00.
Tr:3370-94110u9183-5517.

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

BELICHE - Vende-se, seminovo, verde cl
branco. Tr: 3374-2388.

.

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

BICICLETA - Vende-se, 21 marchas. Fem.
R$120,OO. Tr: 3372-0071.

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

BICICLETA - Vende-se, aro 16 tern, Tr:

3274-8146.

BICICLETA - Vende-se, infantil. Monar1<i
.

roxa. R$ 50,00. Tr: 3370-5966 ou 9147-
4666.

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

BICIClETAS - Vende-se, Mónarki. 26"- e 1
infantilvermelha 16". R$80,OO.Tr. 3274-8364.

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

CAIXA - Vende-se, pi proteção de

condicionador de AR R$ 70,00. Tr: 3273-
6683.

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

CÂMARA - Vende-se, fria. Motor
monobloco em painéis desmontáveis 2.20
x2,20. Tr: 9973-8741.

.

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

CÃO - Vende-se, 2 filhotes de budoge inglês
c/boxer. RS 200;00. cc, Tr: 8817-0595.

CÃO - Vende-se, 2 filhotes de Yorl< shire
macho. R$ 500,00. Tr: 3370-9868.

CÃO - Vende-se, filhote de York Shire e

casal de labrador preto, vacinado. Tr:
3374-2388.

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

CÂO - Vende-se, filhotes de labrador. c/50
dias. Tr: 9605-8150.

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

--;- ",",

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

CÃO - vende-se, Rotwailler. Tr: 3371-
9349.

CAROÇERIAS BOIADEIRA - Vende-se. pI
Volks, acessórios pi acampamento em

rodeio. R$ 5.000,00.Tr: 9973-8741.

CARRINHO - Compra-se, de bebê pi
gêmeos. Tr: 8419-5933 ou 3371-4710.

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,bo. Tr: 3372-0071.

CASINHA - Vende-se, pI cachorro. Tr:

3370-0974.

CAVALO - Vande-se, pequenoporte J¥cavalgada
<;I7anos.R$500,OO.Tr:8415-6003.

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

CERCA " Vende-se, 12m de. ferro. R$

700,00. Tr: 8405-7339.

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

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

CONSÓRCIO - Vende-se, imobiliário

contemplado. RS 33.300,00. Tr: 3372-
6061 ou 9103-7991.

CORTADOR - Vende-se, de grama Trapp.
R$150,OO. Tr: 9943-7636.

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

ESTANTE - Vende-se, de mogno grande.
MDF. R$250,00. Tr: 3370-941_l.

ESTOFADO - Vende-se, conjunto da
Mannes. Gránde. Bege.R$ 1.000,00. Tr:
3370-9411.

ESTUFAS - Vende-se, 2 cl 20 esteiras. R$
2.000,00. Tr: 3273-7(;63 ou 9167-8776.

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

.

FOGÃO - Vende-se, 4 bocas. Tr: 3273-
7780.

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

. FORNINHO - Vende-se, elétrico Tropical.
R$1 80,00. Tr: 3370-1856.

FR�EZER - Vende-se, CônsuL 220L 3
anos de uso. Tr: 3273-1601.

FREEZER - Vende-se, horizontal grande,
branco. R$ 400,00. Tr: 3371-5592.

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

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

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

INSTALAÇÕES - Vende-se, de padaria
ccmpl, usada cl garantia. Tr: 8401-279§.

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

LANCHONETE - Vende-se, prõx malwee.

compl, Tr: 3371-1019 ou 8427-5016.

LAVA JATO - Vende-se, Schulz. R$
150.00. Tr: 9943-7636.

LOJA - Vende-se, de produtos naturais no

Centro. cl clientela. Tr: 9137-2465.

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

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

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

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 aH$100,OO ou 3X s/juros

I"
Rua Bertha Wéege, 1087 • Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul· Fone: (47) 3376·2206" E·mail: planelagame@holmail.com

.

MESA - Vende-se, inox.lndustrial cl centro
l,80x80. Tr: 3273-7563 ou 9167 -8776.

MESA - Vende-se, pi escritório cl 3
gavetas. R$ 60,00. Tr: 9943-7636.

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

MÓVEfS - Vende-se, roupeiro, cama casal
cl colchão, sapatera. Tr: 8834-1000.

MÓVEIS - vende-se, roupeiro, cama casal
cl colchão. Tr: 8834-1 000.

OFICINA - Vende-se, de tornearia compl.
R$27.000,OO. Tr: 9974-7824.

OFICINA - Vende-se, mecânica compL cl
clientela formada ou só ponte. Tr: 3371-
4284.

PANIFICADORA - Vende-se, Britãnia. R$
. 200,00. Tr: 3055-0035.

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

cd S. R$ 200,00. Tr: 3372-0409.

POSTO DE GASOLINA - Vende-se, em

Ilajaie/terreno 1.400m'. Tr: 9942,2681.

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

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

.

PROTETOR - Vende-se, pi AR condo R$
70,00. Tr: 3273-6683.

REFRIGERADOR - Vende-se, Geiopar570L
vertical. Tr: (47) 3379-1 048 ou 3379-1592.

RESTAURANTE - Vende-se, cf clientela
forrnada. Tr: 3370-3599.

ROUPEIRO - Vende-se, infantil. Uníssex,
3p. R$ 200,00. Tr: 91 08-0044.

SALÃO DE BAILE - Vende-se, ou troca-se
porcarro. Tr:9186-7444.

, SL. COM - Vende-se, nova em Balneário cl
77m2. Tr: 9942-2681 -,

SOFÁ - Vende-se, ell. 2 e 3 lugares. Tr:
3273-7780.

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

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

TEAR - Vende-se, eletrônico. Stoll CMT
211. máq. industrial de tecer alta

produção. Tr: 9611-7897.
.

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

.
VENDE-SE • Jogo de quarto sonelro

compl, + .colchão sotleiro e 1 casal. Tr:
9905-6476.

VENDE-SE - Máquina de cortar grama
Trapp + aparador de grama tramontina e

kitenrolador cl mangueira. Tr: 9905-6476.

ViDEO LOCADORA - Vende-se, compí e

atualizada. R$ 27.000,00. Tr: 9981-0575.

o maior centro de serviços para cães e gatos do Estado

Hotpis para animais com cuidado dobrado
e atendimento 24 horas no local

Seu cão e gato ficaram muito mais tranqüilo com a boa opção de hotel pra não
deixar eles sozinhos nesse feriado.

Anexo ao Hospital Veterinário Duhan Tarny's, temos agora canis cercados,
cobertos, com solariun, pista de lazer e adestramento com incluindo assistência

de adestrador e veterinário 24 horas no local.

Reserve já a hospedagem de seu amigão e viaje tranqüilo.

Duhan Tamy's, eleita 2° ano consecutivo a melhor clínica veterinária do estado.

Diária dI? R$ 15,00 por dia

Hospital Veterinário Jaraguá 3274-8844
Pet Shop Iluhan Tamv's 3275-1788

R� Barão elo Rio Bronoo••17
OQ",",IIIIIII_9111QII.OOIII

MULTIC:lJM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técnica

S H O P

3372-0050
Rua Jorge Lacerda, 46 - centro - Jaraguã do Sul

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico

Interfone
Câmeras - nftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PR41AS

11
ê
�
o

50

�3275·3560
Rua Waldemar Grubba, 1389 - Vila Baependi

Rua Bernardo Dornbusch, 2181 - Vila Lalau

•• JJ. [

_.!.!!.R'!b�!I!!!t.m.!:J!m� . __!ª�_ª-1I!!t.i

I cait·;) baby <f�lIy A1>£STRAMEtJToDEcÃES

I. .

. IiAtJlto E ToSA
cREcHE P/cÃES

I HoSPEDAGEM

11 IfEtJDA DE �llHoTES

.

PET SHoP

I HospPdagpm a partir dp R$ 7,00 I

� (47) 3370-1645 I
:iill=ll_il:rir+l=mniu'liiiHmi'iiil

473273·7226 I 9171·1023
Rua José Narloch, 1456 - São Luis
multicom. igs@brturbo.com.br
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.11" FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

EKlLÍBRIO
Farmclcia dp Manipulaçào

Medicamelltos .. Ill ll.erat
ManipHt.ç�g d� !6rm!!tls m€dic.s

Fltnw,ilpicllS �

Cosméticlls NHUiVlIl<lrltts

Rua Joào Picolli, 110 - Centro

TeL 3371-8298

'�. SAÚDE BUCAL
............................................................................ _

"'i

OdontolQgia 14 h

*., FARMÁCIAS

Consultório Médico i

Estética ,Facial e Corporal IID.... Crlatiane Mojo"

• CllUlUII4-$t !

3371-9787 I........................._ : _- _ �--_._._.

;'''1£!; FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

A fórmula
da sua

saúde.
Rua RPinoldo Rau, 289 - St. 1 - Centro

Tri. 3275 3387

• ODONTOLOGIA '

Dr. Kleber Lisboa Araújo
Cirurgi:18 DenUsla
CRQ-SC5270

I CDr. 'l1iiago 'Monseff (jJoref:a
i :Mestre em hnpiasuodontia

(.Wj,.)/W:;� 8.421

i 'EspeCÍi/Esta em. ImpÚJntodlmtia
.

(£speáaústa em -senodonsio
CCi,n'ca ÇJeral

j Prót,s"" Tel.: (47) 3055.2796 I
!Rua João Marealo, 103 - Centro - Jaraguá do Sol
:

E-mail: clinicasorrident@stJperig.C...om.br

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

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

Clfnica Geral

ImpLantodontia
Cirurgia
Protpsp
Endodontia
Dpntística

Ora Andreza Cristina Sgrott
Cirurgiã - Dentista CRO - SC 8677

lil PSICÓLOGA

i CpntrodeEstética ---I

DraA-_::1451Fisioterapeuta IICrofIUJ5/29S>45

, No .ípice da sua beleza! I

I Estética facial, Corporal, Reiki !
.! Novo endereço: Rua João Picotli, 4491

Desvendando os Distúrbios do Sono
Os estudos referentes aos distúrbios do sono

são relativamente recentes namedicina. Pessoas que
roncam e ou que têm apnéia nunca foram tratados
como "doentes'; pelos médicos, e a própria
sociedade confere à essas pessoas, a idéia de que
essas alterações são características pessoais, naturais
no decorrer da vida: Não somente os médicos
ignoraram o problema, como muitos indivíduos

portadores o fazem. Comumente nós deparamos
com pessoas que contestam ser "roncadores",

. atribuindo o título a mentiras ou exageros do(a)
parceiro(a) de cama.

Tanto o ronco quánto a apnéia
obstrutiva do sono causam um déficit de oxigênio a

ser metabolizado pelo' organismo, podendo levar, .

ao longo do tempo, a infartos e derrames. Por
estarem dormindo,' as pessoas acometidas não tem

noção do problema, e não conseguem relacionar os
sintomas que apresentam durante o dia (cansaço,
sonolência, irritabílídade, depressão, dificuldades
com a memória, lentidão de pensamento ... ) ao que
por ventura lhe tenha ocorrido durante o período
de sono.

Por -que as pessoas que roncam não morrem

durante os episódios de apnéia?
Quando não respiramos adequadamente, o gás
carbõnico (C02) vai se acumulando no nosso

corpo, e ele é um "lixo" molecular que em altos
nívéis pode levar à morte. Quando este nível se
eleva, algumas células .I c h am a d a s

quimiorreceptores) sinalizam ao cérebro que este

elemento está muito concentrado no organismo e

que se algo não for feito urgentemente, lesões
cerebrais começaram a surgir. Assim, o cérebro
envia uma ordem do tipo "acordar ou morrer",
priorizando o ato de acordar (para respirar) sobre o
ato de dormir (para descansar), e o indivíduo
acorda. Esse fato pode ocorrer centenas de vezes

durante a noite, mesmo que a pessoa não se dê
conta disso. Com isso, o sono fica fragmentado, e o .

indivíduo acaba não descansando adequadamente '

durante o sono. Isso tem um preço:ASaúde.

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

pessoa acordar, e sim, o barulho do término de uma

apnéia. De um modo geral, quem somente ronca só

sabe que o faz por ouvir relatos do's familiares. Isso
significa que se você acorda com um barulho, a

doença apnéia já se instalou e provocou um sono

mais superficial e menos reparador.

Por que não roncamos acordados?
Quando acordados, a musculatura da garganta é

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

Durante o sono perdemos parte desta capacidade:
ela relaxa, e as estruturas da oro-faringe obliteram

parcial ou totalmente a entrada de ar. Para respirar,
ao fim de uma apnéia o paciente é acordado, e

.

imediatamente a estrutura muscular da região se

estira, permitindo novamente a entrada de
oxigênio.

QUt; tipo de alterações metabólicas os roncos

produzem?
O ronco e a apnéia produzem radicais livres,
moléculas que danificam os órgãos a nível celular.
Nas paredes dos vasos sanguíneos, esses radicais são
responsáveis pelas lesões que' originam a

aterosclerose. Com isso, a formação de trombos é

favorecida, e as artérias passam a ser obliteradas.

Quando a obliteração é total, dá-se um infarto, que
pode acontecer no coração, no cérebro (derrame),
ou em qualquer outra parte do organismo,

Em resumo, um óbito por infarto ou

derrame pode ser decorrente de um sono

inadequado. Camuflado num barulho incômodo
como o ronco, esconde-se um perigoso inimigo que

pode abreviar ou causar danos irreversíveis a você,
ou a quem você ama .

Valorize sua saúde. Saber ouvir os alertas do
próprio corpo é tão importante quanto tomar a

iniciativa de buscar ajuda para prevenir danos
maiores ou irreversíveis.

Para sabermais, contate:'
Dr. Thiago Roberto Gemeli - Cirurgião-Dentista
(CR09356)
R. JoãoMarcatto, 62, Centro,Jaraguá doSul- SC
Consultório: (47) 3371-5821'

I,t CASA NATURAL

,
Chás - Ervas· Grãos - CPl'fais

i Grano(as - Sucrilhos . light·dip!
, Tpffipl'rOS - CápsuLas - Condiffipnto

! fon" (41) 3215-2450
: MERCADO MUNICIPAL
i Av. s.iúüo Vargas, 503 - c.rrtro . larag.' do
i ,-maa,'as.J·.atural@boI.com,br

til BElEZA

,114; NUTRICIONISTA :

BELEZ@_CCM
Isabel Cristina de Campos - ç,,, '""I·'

R. PastorAlbert Schneider, 656
Barra do Rio Cerro, 89260-830
Jaraqua do Sul � se

OI Pilates e Nutrição '" Perscnat Trainer
.. Fisto Estética '" ccnrncrcnamentc cardtc Vascular

. Agende uma aula exnertmental!
, 4730552090

W',vw.topp!lst.es,<.;om.br ! toppile!es@lDppi!ates.coffl_br

ESCOLA DE MASSOTERAPIA
ClEM E SAHB

••JIIrII_
* CURSO DE CABELEIREIRO
* MANICURE/DEPILAÇÃO E

MAQUIAGEM
* MASSOTERAPIA

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

Jaraguá do Sul

CIIoicaGPrill

Implantooonlia
Cirurgia
ProtPse
Endodontia
Ik!ntlstica

Ora Andreza Cristina Sgroft
Cirurgiã - Dlmtista CRO - se 8677

Rua João Mareatto. 62 Centro - Jaraguá do SulISC

3371-5827 Emergência: 8424-7027

GINECOLOGIA

Fe�ninicl in
eUnicc de Ginecologia e Obstetricic

Dr. Jean BenD Schl'l'illl'r Lucht

... PrnitIrllfl1lsulínt,45-1' anlar-CtDtro
ftJlf, (41) 32J5.lJ395 - £-IIJai, JlIcIII@lm•.CIJ!I.br
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automóveis

SANTANA 2.0 1992 CINZA CUD SEDAN 1.6 16V 2005 PRATA GOLF 2.0 GNV 2002 PRETO PAUO FIRE 1.0 4P 2001 BRANCO VECTRA GLS 2.2 GNV 1999 BRANCO
. __ .- .. -,._

TIPO 1.6 1995 AZUL

FORO lIA GL 1.0 2004 BRANCO CELTA 1.0 C/AR 2004 VERMELHO GOL 1.0 16V 1998 VERDE PALIO ADVENTURE GNY 2001 PRETO GOL 1.011996 AZUL GOL CL 1.6 1995 BRANCO

CELTA 2P 2003 BRANCO
.

ASTRA ADVANTAGE 2.0 FLEX 2007:PRETO CO�SA WIND 2000 PR.ATA Cf D.H. SAVEIRO 1.6 flEX 2006 PRETO SAVEIRO SUPER SURf 2008 PRATA GOL 1000 1995 BRANCO

Rua:WalterMarquardt, 1.850 PRÓXIMOALOJAYAMAHA

"""""".rotadoautoftlovel.conl.br/nei

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CO. R$ 21.500,00. Tr: 3276-1712 ou 8424-
7477.

S10 - Vende-se, 97. cinza. Compl. GNV. CUR.
R$ 24.000,00. Tr: 9128-81 OQ.

DAR
p(»çtiS__._

Rua Walter Marquardt, 2665 - Barra do
Rio Molha

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

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

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

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

VERANEIO - Vende-se, 73 diesel. DH.AR. Tr:
3371-2865ou 9125-3189.VECTRA - Vende-se, GLS' 94. GNV. R$

15.800,00. Tr: 8816-6666.

VECTRA - Vende-se, GlS. 97. campI. R$
18.000,00. Tr: 3276-1914.

3275-2416.

GOL - Compra-se, 16V. 4P. 00 à 02. Tr: 3374-
0649. CORCEL I- Compra-se, bom de lata. Tr:

3370-3076 ou 9942-8890.
GOL - Vende-se. 02. Power. Semi-compl. Tt:
9165-3174.

CLASSE A - Vende-sé, 160. 02. preto.FUSCA - Vende-se, 74. reformado. R$
GOL - Vende-se, 03. Power. R$ 21.500,00. revisado. Tr: 8424-2222 ou 3373-3373.

2.200,00. Tr: 3373-6524.
Tr: (47) 3273-5497 ou 9963-7717.

FUSCA - Vende-se, 79. Fala. ou troca-se por, CLASSEA- vence-se, 160. 05. preto.úriico
moto. Tr: 8424-2073. GOL - Vende-se, 98. 4p. vir. á comb. Tr: 3376- dono. Tr: 8424-2222ou 3373-3373.

4648.

FUSCA - Vende-se, 80. R$ 2.800,00. Tr: MICRO-ÔNIBUS - Vende-se, Mercedes
3273-1688. GOL - Vende-se, G3. 99/00. prata. R$ Bens.99/00.compl. cf frigobar.TV.DVD.20.000,00. Tr: 9992-7268.

Tr: 9654-5380.
FUSCA - Vende-se, 81. R$ 2.300,00. Tr:
8809-5662.

.

GOL - Vende-se, Power. 02. Tr: 9165-3174.
PICAPE - Vende-se, tipo Jipe. Ótimo

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

GOL Vende-se, Power. 02102. cinza. CampI. est. R$ 7.500,00. Tr: (47) 3375-2136.

AUTOMECÂNICA DA BARRA LTDA.BARRA
AUTO CENTER Atendemos linha geral:

.

.

® .:» aBE/II

• Escapamento
• Borracharia

• Suspensão
• Pneus

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - Se
(47) 3276·3250

QUINTA-FEIRA, 20 de dezembro de 2007

111.111II !

II 11

NUNCA FOI TÃO FÁCIL TER UMA SUZUKI

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

, melhores e mais
clássicas motos dá

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

111111111111 11:111111111111111 1t:!lllllllllllllllliIllllllllll1I'llllllrllllllllllllllll! 11111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIilllllllllllllilim
Rua Adélia Fischer, 120 - Baependi - Jaraguá do Sul- se FOlie: (411 3370-0676

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VEíCULOS

3275·0045

ASTRA SEDAM 2003 COMPLETO 37.500,00

FIESTA 4P 1997 R$ 13.300

CORSA SEDEAN 2001 CI AR R$ 22.900,00

FOCUS GL 1.8 2001 COMPLETO 28.900,00

O CORREIO DO POVO 11

www�giovaneveiculos.com.br

BIZ KS 2005 R$ 3.900,00

CLIO SEDAN 2003 COMPL R$ 24.900,00

COURIER 1.6 RS2000 C. OH 19.500

GOL G4 2P 2006 COM AR R$ 27.900,00

ESCORT 1.61991 R$ 6.500

SCENIC RXE 16V 2001 COM.,LETA 32.800

TWISTER 2003 R$ 8.300

CELTA VHC 4P 2003COM OPCS 22.900,00

GOL 1114P 2001C. AR+DH+OPCS

PAllO WEEKEND 1.51999 COMPL 19.800,00

STRADA 1.5 2000 BASICA 18.800

..............._ - -

TODOS OS VALORES ACIMA SÃO NEGOCIÁVEIS. Fecharemos dia 22/12/2007 e reabriremos dia 02/01/2008.

TWISTER 2006 R$ 9.500

CORSA GL 1.4199612.900,00

PAllO ED 2P 1997 C. OPCS 13.200,00

PARATl1.8 2001 COMPLETA

POLO 1.6 2003 COMLETO 32.800

RANGER XLT 3.0 4x4 2006 COMPLETA

rr 600 2004 R$16.800

VERONA GUIA 4P 1993 COMPLETO 12.800 GOLF 1.6 2000 COMPLETO + RD 18 31.500 PEG. 2061.6 COMPL+GNV R$ 22.800,00 PIK- UP CORSA 1.61996 COM GNV 15.300

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

E2140 1.6 Ghz 775P

Monitor lCO 17" lG, Placa Mãe

Gigabyte GA-VMSOO SNIR,
-

Memória 512Mb DDR2 533Mhz,
Placa de Video Integrada, Drive

Disquete 1.44, Hard Disk 80Gb,
\

Gabinete 4 Bafos ATX, Gravador

de OVO, Teclado, Mouse Óptico,
Caixas de Sam Acústic-as, Fax

Modem56Kb.

Computador Intel
Core 2 Duo E4400

2.0 Ghz 775P

... • • f � t t"."� ., t •• ..,... •• ,.o. t
� ._" ". 11: c,,'" .. 4 •• �,. "'•• ,. ••• �It. • .._ li. .t.ll¥ ..

Monitor LCO 17" Sansung, Placa
Mãe Gigabyte GA-9456ZMS2,
Memória 1024Mb DDR2 533Mhz.

.

Placa de Video Integrada, D�e
Disquete 1.44. Hard Disk 160Gb�
Gabinete 4 Baias ATX, Gravador

de OVO, Tédado, Mouse Óptico,
Caixas de Sam Acústicas, Fax

Modem56Kb�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FELIX GAMES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

VENDA DE GAMES E ACESSÓRIOS
PARA TODAS AS MARCAS

GRANPE PROMoçÃO PE FINAL PE ��O
. DESTRAVAMENTO DE PLAYSTATION 2 (QUALQIJER MODElO)

.

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

I .

Ps2 SLIM DESTRAVADO
+ 2 CONTROLES
+ 3 JOGOS

"" POR APENAS R$ 650,00

,'.':iII�I��,<� ¢i��
-""�� "'�...., .

O CORREIO DO POVO 13

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

revenda

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

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

I I
Preços a prazo ric» crediário TELPAR

Nokia 1600Samsung C500
c! câmera

��
2J,c()l ffi@

t'rl�W@�
2J,c()lffi@ �

IS 3'1,01 BO Pré
I +'11 de 1$ 111,10
Características
· Gravaçóo: digital de conversas
• (ronômelro
• Jogos .

• lotador: de MP3 Walkman
• Conedivldade por Infravermelho
• RádiofM
• digital integrada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AMIZADE - Vende-se, 87m2. RS11 0.000,00.
Tr: 8405-6511.

AMIZADE - Vende-se, seminava Alv. 2 qtos.
70m'. aceito financ. caixa. Tr: 3370-3076 ou
9942-8890.

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

Cedro Móveis

CORUPA- Vende-se, c/2sl. com. natrente, 4
qtos. 4 bwe 2 pisos. Tr: (47) 3375-2798 ou BALNEÁRIO _ vende-se, c/3 qtos. 1 suíte. 2
9905-9850. garagens. Tr: 9942-2681.

VENOE-SE - 8 margas de terra cl 2 casa. Tr:
3374-5444.

. .

IMÓVEIS" ,,'
" I

t�
%

i?:Z

i ". Iiíí!.

PROCURA-SE - moça para dividir aparta
CZERNIEWCZ - Vende-se, 204m'. R$ CENTRO-Vende-se,EdificioJguá.10oandar. menta mobiliado no Centro. Tr: 9975-6297,
140.000,00. Tr: 9654-5380. 2 qtos. Tr: 3372-1192 ou 3370-9352. após 18h.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, ci 120m'. RAPAZ - Precisa-se, pi dividir no centro. Tr: KITINET - Procura-se, kitinet pi alugar próx.
alv. RS 80.000,00. Tr: 3371-7888 ou 8807- 3372-2526 ou 8804-9308. centro. Tr: 9979-3142.
0502.

VENDE-SE - 1 qto, + suite. Sacada. Móveis PROCURA·SE - Casa ou apto cl 2 qtos pi
MAFRA - Vende-se ou troca-se por Jguá. Tr: sob medida. R$1 03.000,00. Tr: 8402-8022. alugar. Tr: 9956-9656 ou 3273-1 090.
3376-1675.

PiÇARRAS - Vende-se, à 1 DOm do mar. RS
120.000,00. Tr: 3376-0569 ou 9155-0553.

PiÇARRAS - Vende-se, 249m'. 4 qtos. 2bwc.
Próx, bali hal. Ir: 3371-5821 .

PROCURA-SE - PI alugar, Barra Velha, Barra
do Sulou Enseada. Tr: 3370-5704. BARRA DO SUL - Vende-se, próx. lagoa. Tr:

3376-1675.
PROCURA-SE - PI alugar, pi um casal sem
filhos. Tr: 8811-9450 ou 9653�4141. B. RIO MOLHA - vence-se, c/378,04m' próx.

Pre!. R$65.000,00. Tr: 9952-7337.
PROCURA-SE-P/ alugar, 2 qtos. Figueira,
VieiraouCentenárioatéR$300,00. Tr:9133- ERVINO - Vende·se�12x30. R$ 12.000,00.
7987. Tr: 3371-8952.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, nova. Alv. cl JOÃO PESSOA - Vende-se, 28x24. Tr: 9654-
60m'. 3qtos. Tr: 3371·08530u 9977-729t 3520.

UBATUBA • Aluga-se, pi temporada. Tr: RES. GRUTZMACHER -- Vende-se, cl
3370-0205 ou 9129-6242, 689,64m'. Tr: 8838-2666 ou 8805-1 031.

TIFA $CHUBER - Vende-se, c/ 2.000m. Tr:
9165-3174.

ALUGA-SE
QUITINETES
E QUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II
Reserve também na prole.
3370-3561 c/ proprietário

QUINTA-FEIRA, 20 de dezembro de 2007
.

ÁREAS NOBRES
RESIDENCIAL

(1) 1.153,M2
(2) 428. M2

(3) 724.M2 - ALTOS -

VISTA PANORÂMICA
PRÓX. AO CLUBE ACARAL
Tratar: 9922-1188

LIGUE E FAÇA SUA CON ULTA!

RODíZIO DE PIZZAS, MASSAS,'
CHAPEADOS E BUFFET -DE FRIOS

,

DISH Pizza
3275-2876

Todos os dias a partir das 18h3D

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
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Que nesse final de ano, caros clientes, amigos e parceiros,

possamos somar todas as alegrias e dividir os nossos

entusiasmos de sermos felizes sempre.
Somos privilegiados porque contamos com a sua amizade

e preferência, com seu apoio e sua opinião.
I

,-

E com muito prazer que atendemos clientes corno vocês.

A nossa meta é oferecer sempre o melhor.

Recebam o nosso carinho, o nosso muito obrigado e

tenham todos boas festas neste final de ano.

, São os votos sinceros da equipe Berta ,Imóveis.

CABELEIREIRO UNISSEX

Equipe completa com maquiagem,
manicure e pedicure, Atendimento

com hora marcada.

Telefone 3370-0606 • Sala 17

Empréstimos com as melhores
taxas do mercado!

Com desconto em folha,

Telefone 3370-1303 • Sala 07

CASUAL
MODAS

Masculino & Feminino

Telefone 3055-0113 • Sala 01

"ocr: SA80�.
Confeitaria

Lanches Doces e Salgados.
Serve opções para o almoço.
Telefone 3372 4524 • loja 12

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Segundo informações colhidas junto à assessoria jurídica do

deputado João Plenário (aquele da Praça é Nossa, do SBT), já está

pronta a peça de defesa do vereador Jaime Negherbon (PMDB),
contra seu ex-partido (PT) que tenta recuperar o seu ma,ndato via
TRE. Eis um dos parágrafos: "Excelentíssimo Senhor Presidente
do TRE, não concordo com a tese de infidelidade partidária. Data
Vênia, Excelência: Nunca fui infiel e me pautei sempre em

respeitar o meu partido há mais de 20 anos, que é a minha
meinchatvi frau, embora eu participe de reuniões semanais toda

quinta-feira na sede do PY. Nestes termos pede deferimento. " É pra
acabar!

O CORREIO DO POVO

FOFOCÓDROMO

FIMDETARDE

·

Se depender do meu amigo e

· empresário da noite, Odonis

Micheluzzi, um dos sócios da

Moinho, no próximo ano as tardes

de domingo terão novidade. A

idéia é fazer "O Pagode da

Moinho". Tudo para celebrar a

chegada da galera que vem da praia
bronzeada e com pique total de

·

festa, Quem viver, verá!

ULTIMANDO DETALHES

O casal amigo Moacir e Rosângela
Schmitz, está a mil em torno da

organização do cerimonial de 25
anos de casamento, que se realizará
no próximo sábado, 22, na Igreja
Senhor Bom Jesus, às 21 horas, em
Guaramirim.A festa será para mais
de 400 pessoas e acontecerá no

aristocrático Clube Atlético

Baependi.

RETRUCA

QUINTA-FEIRA, 20 de dezembro de 2007 I 09

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

O diretor do Samae, Fernando

Marcolla, não concorda em

hipótese alguma com a reclamação
do leitor Eric de Lima, que se

queixou, através da coluna, de um
buraco feito pela empresa na região
da Mega Store Marisol e deixado

aberto pot alguns dias, Segundo
Marcolla a obra teria sido feito num
dia e no outro já estava tampado e

asfaltado. Diz também que: "O
canal da Samae, para este tipo de

reclamação, está aberto 24 horas .

para os munícipes, e lá não existe

nenhum registro dessa pessoa." O
diretor acha muito estranho ele ter
recorrido à imprensa, Tá ai o

recado.

DIZEM PORAL. o EM ALTA: Jaraguá ·sempre foi e continua uma cidade limpa e organizada.

Que vem nova força para disputar o
paç� municipal em 2008. Eu
arriscaria um palpite, mas é melhor
ficar calado!Quem viver, verá -.

EM BAIXA: Brasil produz230 mil tone,ladas de lixo por dia. Apenas 2% são Oreciclados.

I o UINT
Curtir a festa de encerramento doKantanSushiLounge

Olha só a piada que está Circulando no bares da cidade. O cara chega para o
: amigo e pergunta. 'Você sabe por que a cor do Viagra é azul?" O amigo
pensa.fica desconfiado, masresponde. "Não, não sei. Por quê???" Responde
o outro: "porque se fosse preto e branco, demoraria um ano para subir." É
moler'o, corinthianos di. Chico Reis e o empresário lsmar Lombardi, não
gostaram nadá, nada. Estão.fulos d� vida. .

.

FRASEDODIA
"Não paramosde nos divertir por ficarmos. velhos. Envelhecemos

porque paramos de nos di�ertir". -Anônimo
<. ·i,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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, 19h40,21h30
- Sáb/Dom/Qua)

.

• Cine Shopping 2
Encantada (Dub)
(16h40, 19h, 21 h1 ° - Sex/Seg/Ter/Qui)
(14h30, 16h40, 19h,2Jh10
- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping 3
A Lenda de Beowulf

(17h, 19h1 0, 21 h20 - Sex/Seg!Ter/Qui)
(14h40,17h,19h10,21h20
- Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE

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

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

• Cine Cidade 2
Encantada

(14h30, 16h40, 19h,21h10
- Todos os dias)

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

.

,; Cine Mueller 2
A Lenda de Beowulf

(14h15, 19h - Todos os dias)

Antes Só do que Mal Casado

(16h30, 21 h15 - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Encantada (Dub)
(14h30, 1.6h50, 19h15, 21 h45
- Todos os dias)

.

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
Bee Movie (Dub)

.

(14h, 16h, 18h, 20h -Todos os dias)

• Cine Neum�kt. 2
Encantada (Dub)
(14h30, 16h40, 19h20, 21h30
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
A Lenda de Beowulf

(14h40, 21 h1 O-Todos os dias)

Mandando Bola

(16h50, 19h1 O-Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Hitian Assassino 47

(14h20, 16h30, 19h40, 21 h50
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Antes Só do que Mal Casado

(16h10, 21 h40 - Todos os dias)

Eu e as Mulheres

(14h.10, 19h30- Todososdias)
• Cine Neumarkt 6
Bee Movie (Dub)
(15h, 17h - Todos os dias)

Morte no Funeral

(19h, 21 h - Todos os dias)

ocorreiodopovo@QCorreiodopovo.com.br

O CORREIO HÁ 20 ANOS
Procura por matrículas

para 2° grau é grande
A então diretora da 19a UCRE, Rosemeire Vasel, informava ao

Correio do Povo, edição de 12 a 21 de dezembro de 1987,
que o Plano de Matricula caminhava dentro da normalidade,
previsto até o dia 18 daquele mês, porém, após aquela data as

escolas continuariam matriculando os alunos. Estava
havendo, conforme Rosemeire, uma maior procura para o 2°

grau diumo, no Colégio Abdon Batista.
Ainda segundo a matéria, durante as férias escolares haveria
plantão das 8 às 12 horas, sendo normal o expediente nas

Supervisorias e UCRE. Com outras novidades, Rosemeire
anunciava que de 14'a 18 de dezembro estariam senoo
aceitas inscrições para os professores que pretendiam lecionar

.

em carátertemporário, no ano de 1988.

20/12
Adelaide F. Klitzke
Alfredo A. Holft
Antonio Flomeski
Bruno Baucke
Carlos Roberto Hermes

Cleyton Cirico
Daniele Gandolfi
Eduardo Correa
ElisangelaWolf
Gilson César Schmidt
Glaci Ribeiro Reinke
Isalete Dümes
Janaina Stringari
Jean Carlo Depieri
José Mario Morotti
Maicon Guths
Marildo Bier
Matheus R. Lise
Rafael da Costa Dletenhaler
Raimundo Jungton
Rosecler S. Todt
Rosemar Strelow
Vanessa Bilert
Vilson Doge

O DIA DE HOJE Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

CONFRATERNIZAÇÃO
A Prefeihlra de Guaramirim promove
amanhã umAlmoço deConfratemi-

. zação para funcionârios, no Pavilhão de
Eventos. As férias coletivas acontecem
de 27 de dezembro a 25 de janeiro.

SANTO
São Domingos de Silos

EFEMÉRIDES
Dia do Mecãnico

1938
.

Vladimir Kosma Zworikin, americano
nascido na Rússia, patenteia dois

dispositivos revolucionários que levam à
televisão moderna.

UTILIDADE PÚBLICA
TEATRO
O Sesc (Serviço Social do Comércio)
promove hoje, às 20 horas, única
apresentação da peça O Patinho Feio,
na Scar. O valor do ingresso é de R$
10 (inteira) .ou R$ 5 (meia).

1965
O govemo federal decide comprar o
acervo da Companhia Telefônica
Brasileira.

1982
Os navios Barão de Teffé e Professor
Besnard levam para a Antártica uma

equipe de técnicos e cientistas
brasileiros .

.'

BAILE
Um baile em comemoração ao

aniversário do site Tradicionalistas
será promovido 110je no Chopp Club
com Ciliquito e Bordoneio. Ingresso
antecipado no valor de R$1 O.

1'996
Sancionada a Lei de Diretrizes e Bases
da Eduéação, proposta pelo senador
Darci Ribeiro, depois de oito anos de

tramitação no Congresso Nacional.

1998
Nigeriana de 27 anos dá à luz óctuplos
nos EUA, no mais numeroso parto
múltiplo conhecido.

......
A sapeca Nina não quer largar á bolinha nem
para o clic da leitora Andréia Mathias .

PREVISÃO DO TEMPO Q
,.JARAGUÁ

- MiN:�� r�t: 21" �
6

• FLORIANÓPOLIS
MiN: 19°1 MÁX: 35'

� Fases da lua

Chuva em todo o Estado
O tempo melhora um pouco em Santa Catarina
com aberturas de sol pela manhã em todas as

regiões. Entre a tarde e a noite, há condições
de chuva isolada em forma de pancada.
Temperatura em pequena elevação.

� Jaraguá do Sul é Região

HOJE

OMiN: WC
MÁ)(: 21° C "" r ,

Chuvoso

DOMINGO

OMIN: 18" C
MÁX: 22" C "" "

Chuvoso
I

SEXTA' O· SÁBADO

OMiN: 17' C MiN: 18' C
MÁX:21°C liS' t, MÁX:22°C 11,.1 "

Chuvoso Chuvoso

• Legendas
MINGUANTE NOVA

')) 1/12. �. 9112
.

CRESCENTE

�17/12
CHEIA

023/12
. () 161°ldIOI·Ensolarado Parcialmente

I
Nublado !nstava! Chuvoso Trovoada

nublado
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NOVELAS
IRsejo Proibioo

,

Os convidados ficam atônitos. Chico e

Henrique saem atrás de Laura, que foge
pelo mato. Laura pede que Lázaro a

leve embora de Passaperto. Henrique
persegue a balsa remando. Laura corre

pela mata e só para quando chega à
beira de um despenhadeiro. Henrique a
alcança e pega Laura pelo braço, o que
a assusta. Laura dá um passo em falso
e escorrega. Henrique consegue salvá
la, mas cai do despenhadeiro no rio e é
levado pela correnteza. Miguel chega, e
junto com Faustino resgata Henrique.
Laura diz a Miguel que deve se redimir
dos seus pecados.

Sew Pecados
Beamz acusa Pedro de entregá-Ia à

polícia. Juju passa mal novamente.
Romeu desiste de ir ao casamento de
Elvira. Custódia se recusa a ir ao
casamento com Adriano. Eliete sente

enjôos, mas decide ir ao casamento

para acompanharArtel. Pedro reafirma
a Amadeu que Bearnz vottou a tentar
convencê-lo a ser seu álibi. O padre dá
inicio a cerimônia de câsamento de
EMra e Régis. Bentavai falar com Isabel
e Laerte. Simone a observa de longe.
Tamires aparece no casamento

acompanhada de uma criança e
.

interrompe a cerimônia. '

DuasCaras
Brancase aproximadeMartaPaulapara
agradecer a sua presença. Narciso se

aproxima e oferece carona para Maria
Paula. Juvenal se aborrece porque
Evilásio não pediu autorização para ir à
posse. O carro de Narciso emparelha
com o de Ferraço. Maria Paula vê um

beijo entia Ferraço e SíMa e quase toma
uma atitude. Célia decide. procurar
Barreto. Geraldo briga com Divaldo, que
insiste que viu o beijo. 'Setembrina e

Amélia incentivam Zé.

Amorp 1ntJ1as
Antônia fica tíste por causa de Pedro e
Fabíola diz ter a impressão de que ele

gostade outrapessoa. Débora ligapara
Petrônio e pede para encontrá-lo no

restaurante de Camilo, Ao entrar no

reStaurante, PetrôriiovêChristiria sentada
-. na mesa de Débora e sai rapidamente.'
.
Ele liga para Débora e rriente estar

perdidO. Brurio visitaGiuseppe e diz para
ele avisar logo se quiser mOrrer, pois
não quer perder tempo corri'ele.

CaminIDs 00ClraçãJ
Marta leva um susto eMarcelo diz para

'

Vlado que eles são médicos da

Progênese. Vlado começa a seduzir
Marta com o olhar eela fica hipnotizada
por ele. Marcelo conversa com Vlado
e desconfia de que ele seja mais um
mutante. Os dentes de Vlado crescem
e Maria fica muito assustada, escon
dendo-se atrás de Marcelo. Vlado tenta
se aproximarde Marta eMarcelo aponta
uma arma para ele. Júlia manda um

segurança levar César para ilha e ele
escuta. Ágata e Teófilo param de correr
e ele sente-se mal.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

Xuxa vai radicalizar no visual,
porém, a ação será em nome

da solidariedade. Segundo o
jornal Extra, quando vottar de
férias, em fevereiro de 2008, a
apresentadora çumprirá a

promessa que fez as crianças
do Hospital do Câncer de
Barretos, em Sao Paulo, e
rapará a cabeça. "Notei que
as crianças em tratamento
ijnham vergonha deijrarfoto
por não terem mais cabelo.
Disse que na próxima vez

.
deixaria que eles raspassem
omeu", explicaXuxa.

EMOÇÃO
Sandy e Juniorfizeram na

terça-feira, 18, o último e mais
emocionante show da turnê de

despedida da dupla. "Não é
fácil, vocês nãotêm noção",
desabafou Junior. "Isso não é o
fim, é só o recomeço", animou
Sándy. DLpois de reviverem
17 anos de carreira através dos

grandes sucessos, os irmãos
se abraçaram e as lágrimas
foram incontroláveis. Os fãs
também choraram com os

ídolos. De mãos dadas Sandy
e Junior se despediram do

público e saíram do palco.

GRAVIDEZ
Brttney Spears vai ganhar um
sobrinho. A irmã mais nova da
cantora, Jamie-Lynn, 16 anos,
anunciou à revista norte
americana OK! que está grávida
do namorado. Jamie disse que
ficou apavorada quando
descobriu que vai ser mãe. O
ánúncio da gravidez de Jamie
chega nummomento difícil
para sua irmã. Brttney soube
essa semana que a causa para
reaver a guarda dos dois filhos
só será julgada depois de
fevereiro de 2008.

Áries (20/3 a 20/4)
Sua auto estima hoje está esümulada pela Lua e seus bons aspectos celestes isso e faz com'
que você consiga perceber que tem qualidades que o diferenciam des outros. Aproveite o dia para
ressatar seus talentos e qualidades mais notáveis.

.

Touro (21/4 a 20/5)
A Lua transita pelo seu signo pedindo para quevocê observe bastante o seu ladoíísico, seu
corpo. Faça exercícios, caminhadas e queime bastante calorias, pois as festas estão apontando
por aí e você precisa controlar a boca.

.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
O gêmeos Iioje está muito intuitivo, consegue captar tudo que está acontecendo a sua volta, sem

. que ninguém diga uma palavra. Fique apenas atento para não falar antes das outras pessoas.
Mercúrio entra em Capricómio e o ajuda acompreender seu inconsciente.

Câncer (21/6 a 210)
O cancéríano hoje está muito atento ao que está 'acontecendo na vida e precisa colocar seus
próíetos em ação. A presença da Lua em Touro ajuda você a ter um dia de bastante esperança o

.

que lhetrás alegria e definição para os próximos momentos.
.

Leão (22/7 a 22/8)
ÓS astros apontam que hoje sua área da carreira está em atta. É hora de olhar bastante para o.

que quer e ver que você é uma pessoa agradável e bem vista onde quer que você vá. Dia de
bastante reconhecimento e de colher frutos do seu trabalho.

Virgem (23/8 a 22/9)
O virginiailo tem um dia positivo alegre e dverfído. Mercúrio ingressa em Capricórnio e o ajuda
náquilQ que você acredita e a levar suas crenças à diante. Você verá como o resutado será
muito produüvo para tudo que deseja tomar realidade.

Libra (23/9 a 22/10)
O libriano hoje pode transformar tudo que quiser como num passe de mágica. A Lua esümula seu .

'lado oculto e o aconselha a ver que há alguns mistérios em sua vida, que se forem investigados,
podem ser a chave da saída cos seus problemas.

Escorpião (23/10 a 21/11) ':

Ainda um bom dia para a relação a doís se você tem algum relacionamento, com a Lua no signo
de Touro esümulando esse assunto. É possível que vocês consigam formalizar alguma coisa e

. assumir um compromisso mais estruturado.
.

Sagitário (22/113 21/12), _

Cuide da alimentação hoje. A presença da Lua na sua áreade saúde mostra que uma boa dieta
vai .Ihe fazer bem. Observe como está sua saúde e não fique com aquele papo que nada de ruim
vai lhe acontecer. É bom sempre fazer um chek-úp.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
O capricomiano hoje está se mostrando mais leve, solto e descontraído. A Lua ainda o ajuda
nesse assunto e Mercúrio também ingressa em seu signo melhorando seu senso de humor. Curta
este dia com esta leveza que deveria permanecer sempre na sua vida.

Aquário (21/1 a 18/2)
O aquariano hoje está com vontade de ficar em casa e curtir sua família. Os astros o aconselham
a fazer isso. Mostre sua amizade até para as pessoas que vivem com você, afinal amigos a

gente tem em todos os lados.
.

.

Peixes (1'9/2 a 19/3)
O pisciano hoje está murro mais expressivo e conseguindo transmitir as pessoas algumas
palavras doces de acolhimento e aconchego. Sua área de comunicáção recebe a ajuda cômica e

faz com que possa mostrar seus sentimentos as pessoas mais próximas.

H'ORÓSCOPO

BOA CAUSA
BEM-VINDO

II

O primeiro filho do casal
Danielle Winns e Cássio
Reis, Noah, nasceu ontem
de manhã no Rio de Janeiro.
O bebê chegou aomundo às
9h28, na ClínicaPerinatal,
em Laranjeiras. Noah
nasceu medindo 51
centímetros e pesando3.470
quilos. O papai Cássio
assisiju ao parto, quefoi
cesâriana. Mãe e filho

passam bem e devem ter
atta amanhã. As informações
são do sne O Fuxico.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples � viCiante, O objetivo é preencher
um quadrado 9x9 com números de'1 a 9 sem repetir números em
cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir números em
cada quadrado de 3x3.

.

DIVI RTA-SE'

No futuro
Todas as criâriç\ls haviamsaíd�.na fotográfiaqe
final do ano, e a professorafentava per$!ladi�lós .'

.

a cômprar uma cópia da foto :�a:turma:' ,

.

- Imaginem que bonito será'quando,vocêS .

forem grandes e todos digam:. �flii estáCatarina, .

.

é advogada", ou tamoêm "Este é o Miguel.
.

Agora é médico"; "'., . '" >-

Ouviu-se uma voz vinda do fundo da sala: .

- "E ali 'está a protessorá Já morreu":.

Dificuldade financeira
A mulher desempregada estava conseltendo os

classificados e decide ligar para um anúncio de
faxineira. No final da conversa, a senhora que a

atendeu lhe pergunta:
- E quanto a senhora espera ganhar por dia?
- Ah, por menos de 60 reais por dia eunem
saio de casa! - a mulher responde.
- Mas isso é um absurdo! Eu sou professora
e não ganho tudo isso!
- E por que a senhora acha que eu parei
de dar aula?

SOlUÇÃO
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ses"tempos, e );Lávitrine da loja botou o

s escuros, berma flOr "l&a e
9uê não revoludoflat-?

NOTINHA SOLIDÁRIA
LAPÔNIA
(. ,,)0 clima é subártíco e a vegetação é esparsa�·extremo norte, enquanto no sul apdrec.e a

floresta boreal. A costa oeste (na Noruega) é montanhoSamas tem invernos mais suavese mais

precipitação que as planícies centrais e orientais, As temperaturas variam entre os 15 °C
positivos no Verão e os -SO aC no Inverno.

Cês tão vendo? Até sublinhei as partes mais importantes, Esse aí é marromenos o lugar
onde a Internet (http://pt.wikipedia.org/wikilPapai_Noel) diz que o Sêo Noel realmente
mora. Slmplífícando, Lapônia = frio pacas, E frio pacas pede roupas pacas - por isso o gorro,
o casaquinho, as botas e etc. Mas na La-pô-ni-a.
Nem tá tão quente assim quanto deveria (ou eu gostaria), mas esses dias tive um ataque de

pena dum cidadão, que parecia que tinham posto de castigo fritando num estaciônamento.
"Ho, ho, ho", ele ria da desgraça, com duas todelas de suor embaixo do sovaco e Ó cabelo
embaixo do 1$011:

.

dando na testa, enquanto pisava na bríta quente com um J;'�rd.e sete
léguas pretas, ea do um sacote melado debalarde banana nas costas. Pra fkatpior1 só

rodeando o cata d�,criahça. .'
.

Após presencíanaquelemomentomágico fui pensando com meus botãos, e imasihei que
talvez um dos seís.leítores dessa coluna possa: conhecer alguém desse povo que faz moda, e
pedir à essa pessea; que use seus poderes para tentar interceder no cenário natalino
brasileiro, propondouma reforrnulação no look doSêo Noel.A grande coisa éque, além de
criar mais um Produto exclusivo brasileiro, a gente ia dar uma forcinha pra <;1SSe' põvo
judiado queJaz íco todo fim-de-ano.
Meu am' .'teve um insighçge.n

redondo v d9.Jl.uma ede, USa
havaianas: it'�.01ha,aihda

Essa é maiS uma'campanha do Instituto Rica1;oo Daniel Treís de Preservaçâo'Jlo Bom
Senso.

CPMF
Não é nossa especialidade, mas a coluna vêm pormeio desta

dar um tapinha no ombro de certos senhores políticos lá de
cima, que estão preocupados com o rombo que a ausência da
tal contribuição vai causar, e sugere: cortem 5% de suas

mamatas, eliminem 8% dos superfaturamentos e-diminuam
em 10% a roubalheira generalizada que dá pra tapar o buraco.
Porém, assim como a CPMF, certas coisas são realmente
difíceis de cortar, não?

Garotas de moda: Diana Couto(e) e a DJ Milena Scheide, no
evento exclusivo que a Rosa Choque promoveu quarta
passada.

20 DEZ.
Grupo Kibelleza
+ OJ Xalinho

lADIES FREE ATÉ OOH

ROLANDO NA BIERBUDE 1
Uma notinha especial pra

Bierbude, que é' capítulo à

P a r ten a' a g end a d e

baladínhas. Anote: -

- Quinta-feira Fabí e grupo
Preesong vêm direto de
Balneário tocar seu repertório
pop-rock no point.
- Sexta-feira é Flávio Banderah
e Pilo quem agitam dópalco.
- Sábado, Quarteto em Três é a
banda da noite.

- Domingo' quem fecha a

semana é o músico Ricardo, de
Piçarras.

ROLANDO NA BIERBUDE 2
Tá no ar desde ontem o site

da choperia! Marque o

bierbude.com.br no

caderninho, para lá conferir as
coberturas fo tegr áficas,
consultar o cardápio, e, a

partir do ano que vem, fazer
reserva de mesa para janrares e

eventos. Caprichado, está a

cara do point.

ROLANDO NA BIERBUDE 3
Essa é mais off-topic, mas

queremos deixar' registro
oficial dos parabéns pará
Regiane Gomes da Silva -

esposa do grande colega
Amarildo _. pela merecida
conquistá do diploma em

Medicina. O canudo será

entregue oficialmente em

cerimônia na cidade de Itajaí,
nesta sexta.

O CORREIO DO POVO

Morgana de Matos e Tony Gonçalves curtindo o choppinho gelad� da Choperia
Bierbude, na quinta passada.

JACKASS 2.5 LIVRE PARA DOWNLOAD
A partir de hoje o novo filme da série Jackass estará disponível gratuitamente na Internet

para download. O filme, chamado Jackass 2.5; teve autorização da produtora para tal, e

poderá ser baixado no site www.blockbuster.jackassworld.comatédia 31 de dezembro.
O novo filme apresenta sobras de jackassZ, além de algumas outras seqüências feitas

recentemente.

BOB DYLAN IN BRASIL CONFIRMADO!
-

Isso mesmo, a lenda Bob Dylan vem ao Brasil em março de 2008, para apresentações no
, Rio de Janeiro e em São Paulo. Os lugares mais cotados para receber os shows são a Via

Funchal, na capital paulista, e oViva Rio, na carioca, porém ainda não estão definidos como

pontos definitivos.

CARNAVAL NA GREEN VALLEY COM TIESTO
Já divulgamos aqui algumassemanas atrás o fato, e agora jogamos os dados: a data do

evento em Balneário Camboriú será 04 de fevereiro, e os valores dos ingressos por hora estão

cotados em R$60,OO o feminino e R$80,OO o masculine. O ingressocerto.com.br já tem

disponíveis.
-

AGENDAÊ! AS BOAS DO FINAL-DE-SEMANA

Por gracinha até citaria aqui as

milhares de 'festinhas de encerramento

e. hoje e sábado, mas a

-ane bate forte e. o

espaço ..

.
ficando restrito a.o

eventosdo�p.QiQXSda região.Anotaê:

QUINTA-FEIRA
- SCAR Lounge: Neni Junkes encerra o

ano do point em. grande estilo, trazendo
. as bandas Caso do Morro SA, NINA e

OsVelhos p�a agitar o endereço a partir
das lQh. S6 ptà. garantir, é uma boa
reservar e para Q 8406 6555 e

pronto,
- Moính oje a última festa dQ
ano na quevai fazer pagodeira
forte com grUP9 Kibefleza para sacudir a
pista. Encérra� a apresentação, DJ
Xalinho assume o paleo com repertório
hip-hop. Diversão certa, a balada ainda
faz ladies free até OOh - e ingressos;
masculínoá 'estarão a venda apenas nà
hora, ao \7;).1 R$10,00 por período
determin rvas: 99733866.
• Kantan ll.nge: e finalizando a

lista de ás para a noite de hoje,
House Susht;{j. esta de encerramento do
Kantan. Ô restam;ante sai de süa rotina a

partirdas 23h, tendo os DJs do Overseas
Project no comando do playlist. Dando
informação extra, avisamos que todas
mesas já estão teservadas, sendo o ideal
chegar então mais cedo. Custo do.
ingresso: R$15,00 masculine (sendo

R$10,00 revertidos em consurnação) e

R$5,OO feminino. As meninas ainda
nham mimo, com tqdliÇlas de

pagne distribuídas aleat9rl.;!,lJ1ente.

A-FEIRA
Pu[euma casa.

SÁBADO
'.

• Deep Choice Club: última. balada do
ano na cidade! A Deep promete grande
evento commuita diversão, champagne e

house music. Novo residente dá casa"

Gatios Fuse divide na noite ê\S J;ltck:-ups
�Ql;a I)j Lica (que retoma a lledidoª da

cia) e D] Fernll.udq S'
.

e

hações? Ligue para o
- Momma Club: e O fim-de-anô em
'l?ornerode fica rnarcado peiaAdios 2007,
festa com muita champagne que, senor
Pablo vai promover. Em clima de
reveillón, quem for trajado d4i branco
entra de graça na balada, qu� rola
animada pelos DJs Johnny e Rodrigo

. Quem preferir um pagôdinho;
e subir para o segundo pi
.rir'a banda Elauê no pálc9..��e$l!e

/11.l:ommâ.cori·l.br.

DOMINGO
-Licoreria. é isso aí! Luciano abre cedo, e
começa às 15h uma pagodeira pra fechar
em alto-astral o expediente do ano da
Lico. Chegalá e pede uma gelada pro
loran, certeza que ele vai estar sorrindo
bem-disposto.

.
VAI FAZER FESTA? NÃO DEIXA DE AVISAR: R.3@PORACASO.COM

.c;):)J.)jUl j:)J.o ::iJJl:íUlblljUl.o
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PP e PSDB
"Estamos consolidando a aliança doPSDB como PPna disputa

pela prefeitura de Criciúma," garantiu o deputadoClésio Salváro
que complementou: ''Vamos potencializar esta aliança em outros

municípios da região,mantendo a porta aberta para outras siglas,"
declarou Salvara não perdendo a oportunidade de bater no grupo
de Pinho Moreira: "Não existe porta aberta para aquele grupo.
Lá a porta foi trancada e a chave jogada fora," concluiu o tucano,
que na terça-feira passada almoçou com a bancada do PP que
contou com o ex-governador EsperidiãoAmin.

Avanço
Tem razão a senadora Ideli Salvatti quando coloca em debate

dados da pesquisaDataFolha revelando que cerca de 20milhões
de brasileiros deixaram nos últimos cinco anos de pertencer às
classes econômicas D e E, passarido a fazer parte da classe

-C.lnformações sobre índices relativos ao crescimento da renda
no país que realmente exigem uma reflexão. Para a senadora é o
resultado de programas sociais, distribuição de renda e emprego

implantados pela administração petista. E paramanter o discurso
político bateu na oposição que derrubou a CPMF que, garante,
sustentava estes programas sociais.

-A reduçãodoabismoSocialsigníficaentre outras tantas vantagens
a diminuição da violência e damiséria.Mas é fictício se formantido

apenas através de paternalismo governamental. Ações, como a

diminuição da carga tributária para fortalecer o emprego, são

indiscutivelmente mais sólidas do que benesses pontuais,

CQntraponto
"Os programas sociais foram emergenciais. O que elevou o. brasileiro ;

.

das classes D e E para a C fQi o crescimento econômico que poderia ser í

muito maior beneficiando mais gente, o que infelizmente não ocorreu
<

por conta do governo intervencionista do PT." atirou o deputado Paulo
Bornhausen rebatendoasenadora Ideli Salvatti. "O BrasilQ�Ou de�rescer ,I
por causa damá administração "deles": O fim daCPMFVal gerarmilhares

..�
de empregos, até porque o abismo social se reduz com emprego. O

'

Brasil segue crescendo menos que a média mundiaLo que Significa
menos emprego," concluiu o líder do DEM chamando para a briga.

Infidelidade
Apartir do dia sete de janeiro serão retomados os julgamentos

dos processos por infidelidade partidária no Tribunal Regional
"

Eleitoral. Jáingressaram 112 pedidos de perda demandato eletivo
em decorrência de troca de partido. Foramn solicitações feitas
por siglas partidárias. Agora são-encaminhadas através de

suplentes e peloMinistérioPúblico Eleitoral. O prazo é dia 30 de
dezembro.

Embatr no I*nário
Enquanto o líder doPMDB,ManoelMata, elogiava a postura .

do governo Luiz Henrique de privilegiar as emendas do
orçamento regional-izado aproveitando para estocar.
administrações .passadas, o vice-líder do Pp, [oares Ponticelli,
mostrava um documento onde confirmava que do Orçamento
deste ano apenas 18,18% das emendas do regionalizado foram
contempladas. Ironizando tratar-se -preservando o deputado
relatorGelsonMerísio �, de uma peça de ficção, pois não acredita
que as emendas priorizadas e discutidas com a população serão

amplamente atendidas.

Críticas
Nem bem desembarcou na

Assembléia o projeto de criação
do fundo previdenciário já re

cebeu suas primeiras críticas por
parte do líder do PT, Padre Pedro:
'Um projeto dessa importância
nãopode ter artigos íoradopadrão
da técnica legislativa. Mereceria
melhor atenção'cafirmou ou par
lamentar questionando o artigo
98 doprojeto. "O item 'autoriza' a
Assembléia a instituir regime
complementar visando regular a .

seguridade parlamentar.Alémde .

questionarmos a seguridade para
deputados, é óbvio que aAssem
bléia tem autonomia para definir
um sistemaprevidenciário, desde
que o dinheiro saia do bolso dos

parlamentares", afirmou Padre
Pedro. A avaliação do deputado
petista é que o Governo tem a

pretensão de mandar no Poder

Legislativo. Para ele, ou é um

erro no projeto, ou é uma tenta

tiva de satisfazer a própria base

governista.

Transito
Foi aprovado ontem na

Comissão deJustiçadaCâmarao
projeto de lei que prevê punição
mais rigorosaparaosparticipantes
de "racha" e para os motoristas

embriagados que provoquem
lesão corporalgrave oumorte.O
textoprevê até 15 anos de reclusão

para quem participar de "racha"
.

e provocar involuntariamente a

morte de alguém. É uma

vergonha,masatualmente, sópara
você caro leitor ter uma idéia, <:t
penapara os casos demorte varia
de seis meses a dois anos de

detenção. Falta ser aprovado em
. plenário o que certamente

. ocorrerá.Agora de pouco adianta .

elevar as penas se elas não são

aplicadas com celeridade.

Flortanópolis é a

terceira colocada

Conhecida pela beleza natural, Florianópolis atrai cada vez mais turistas

PARAíso

Visita o Brasil ternentre 32 e 50

anos, cursou ou cursa o ensino

superior e já esteve no País outras
vezes.Geralmente a visita é a lazer,
mas é cadavezmais representativa
a Vinda por motivo de negócios,
eventos e convenções. O turista

permanece no Brasil de 18,19 dias
e faz uma boa avaliação da infra
estrutura básica e turística dos
locais por onde passa. Além disso,
tem intenção de retomar.

SantaCatarina é Estado eleito
em 2007 oMelhor Destino Turís
tico no prêmio anual concedido
revistaViagem e Turismo, da Edi
tora Abril. O Estado também foi
escolhido para ser o tema da
ABAV 2008, omaior evento das
Américas do setor de agentes de

viagens.

"S6com a queda da CPMF
.

o governo federal vai econo
mizar ÇQIll o pagameQ.�o dos

juros de títulos públicOs, 'cor
respondente à dívida interna,
R$lQbilhães."

Capital catarinense
é destino certo para
turistas estrangeiros

FLORIANÓPOLIS
A pesquisa da demanda tu

rística intemacional2006realizada

pela FIPE- Fundação Instituto de

Pesquisas Econômicas para o

Ministério do Turismo, por meio
da Embratur, revelou que Floria

nópolis é a terceira cidade mais

procurada para o lazer pelos os

estrangeiros. Foramentrevistados
27 mil turistas em 27 pontos de
saída do País (15 aeroportos
internacionais e 12 fronteiras) ao
longo de quatro etapas de coleta
de dados no ano.

O visitante internacional que

Justiça volta a

bloquear prêmio
FLORIANÓPOLIS

. O prêmio do concurso 898 da
"

Mega-Sena foi novamente blo

queado pela Justiça de Santa

Catarina, após decisão da 4ª
Câmara de Direito Civil de flo

rianópolis. Os desembargadores
julgaramum recursopropostopela
defesa do jovem Flávio Júnior
Biassi, que acusa. do ex-patrão,
Altemir José da Igreja, de ter se

apropriado de seu bilhete.
A decisão ocorreu menos de

uma semana depois do mesmo

Tribunal de Justiça ter decidido
liberar parte do valor. Na última
quinta-feira, desembargadores
optaram 'pela liberação de um

sexto do prêmio, cerca de R$ 4,1
milhões, ao julgar um agravo de
instrumento proposto pelo
empresário.

O advogado de Biassi, Fran
cisco Assis de Lima; havia afir
mado logo após o julgamento da
semana passada que iria entrar

-

comum recurso contra a decisão.
Ele destacou que a posição havia
sido política e que contrariava a .

própria defesa de Igreja.
Desde o dia 5 de setembro, R$

25milhões forambloqueados após
decisão do juiz de Joaçaba,
Edemar Gruber. Biassi e Igreja
"disputamjudicialmentequem tem

o direto ao prêmio milionário. O
empresá-rio alega ter realizado o
jogo corri outros apostadores,
enquanto seu ex-funcionário alega
que o bilhete foi roubado.

'
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MOltalidade entre jovens no
Brasil é alta, aponta estudo
Em 2005, quase 30 mil
mortes de jovens foram
consideradas violentas

BRASíLIA
O Índice deDesenvolvimento

Juvenil (lDJ) 2007, estudo que
focaliza a situação social e eco

nômica dos jovens do Brasil, di
vulgado ontem, em Brasília,
mostra que nos jovens brasileiros,
entre 15 e 24 anos, a principal
causa de mortalidade são as cha
madas causas externas e,mais es

pecificamente, as causas vio

lentas (acidentes de trânsito, ho
micídio ou suicídio). Para o

sociólogo [úlio JacoboWaiselfisz,
que elaborou o estudo, este as

pecto é preocupante.
"O aspecto da violência,

penso, poderia seroprimeiro passo
a ser focalizado pelas políticas
públicas. É preocupante. Nos ín
dices internacionais, o Brasil

ocupa o terceiro lugar entre'os
países que morrem mais jovens;
Nosso sistema carcerário está

repleto de jovens", disse o so

ciólogo. Para ele, a boa notícia,
, de acordo com o levantamento, ,

CÉSAR JUNKES

Acidente de trânsito é uma das causas violentas que mais provoca morte

é que o número de homicídio
entre os jovens caiu entre 2003 e

2005. Segundo ele por causa do
Estatuto do Desarmamento.

O relatório mostra que em

2005, oSubsistemade Informações
deMortalidade registrou um total
de45336óbitosde jovenspor todo
tipo de causa, que vão de en

fermídades até acidentes, afoga
mentosouhomicídios, Desse total,

27.784, o que representa quase
dois terços=ól.J%- forammortes

consideradas violentas.
O estudo tem o apoio daRede

de InformaçãoTecnológica Latino '

Americana (RITIA),do Instituto
Sangarie doMinistério daCiência
e Tecnologia. Trata-se,do terceiro
relatório sobre o assunto. Os
anteriores foram divulgados em

2003eem2005. (Gl)
,

Quase sete milhões estão sem emprego e estudo
BRASíLIA
o sociólogo Júlio Jacobo

Waiselfisz, orientador da pesquisa
do Índice de Desenvolvimento

Juvenil (IDJ) 2007 afirma que
desde o começo da pesquisa até

os. últimos dados, em 2005, os
números melhoraram, mas "há
muito há percorrer". Ele destacou
o baixo índice de analfabetismo
entre os jovens - em 2006, a taxa
de analfabetismo entre jovens foi
de 2;4%, bem inferior ao índice

regisrrado em 1993: 8,2%.
"Houve umamelhorianoanal

fabetismo, na coberturae fluxo do
ensino, mas na quálidade de en

sino praticamente não evoluímos
nada. Precisamos melhorar o

ensinomédioporque o fundamen
tal já apqnta índices bem melho

res", destacou o sociólogo. Eledíz
também que apesar dos números
serempositivos e teremdiminuído
nos últimos anos, há ainda, no
Brasil,. 800 mil jovens que não

sabem ler e escrever "Émuita gen
te ainda", observou o sociólogo.

Apesar da quase erradicação
doana1fubetismo, o IDJmostraque
setemilhõesde jovens aindaestão
fora das escolas. Aproximada
mente 30% dos jovens só estuda,
18% estuda e trabalha, 32% só

trabalha, e 20% nem estuda nem

trabalha, o '

que representa um

contingente de quase setemilhões
de pessoas entre 15 e 24 anos em

situação de elevada vulnera
bilidade.

Os jovens que conciliam
trabalho eestudo têmomaiomível
de renda e a maior média de

tempo de estudo, e isso acontece

também com os jovens que so
mente estudam. A proporção de

jovens que concilia trabalho e

estudo aumenta com o nível de

renda, principalmente para as

mulheres.

Naopinião de Waiselfiszme
lhor seria se os jovenssó estudassem
porque, naopinião dele, o trabalho
atrapalha a vida escolar. "Na mi
nha opinião, bempessoal, eu acho
que jovem é para estudar e não

para trabalhar", observou. (Gl)

SIL O CORREIO DO POVO

'(BONOMtA
DIVULGAÇÃO

Estúpidos negócios
A revista americana Fortune publicou ontem, uma lista que

reúne os 101 momentos mais "estúpidos" domundo dos negócios
em 2907.Entre as decisões consideradas mais esdrúxulas está

a fabricação pela farmacêutica americana Eli Lilly de um Prozac
mastigável com sabor de bife para tratar cachorros que sofrem
de ansiedade. A criação da pílula ocupou o segundo lugar na
lista. Em primeiro, ficou o recall da fábrica chinesa de

brinquedos Mattel que, em agosto, foi obrigada a recolher

quase 20 milhões de itens suspeitos de conter tinta tóxica ou

ímãs que poderiam facilmente ser engolidos por crianças.Em
terceiro, veio a bilionária americana Leona Helmsley, que
deixou uma fortuna de-US$ 12 milhões para sua cadela.

Vaso sanitário
Ainda nalista da Fortune figura uma empresa japonesa que teve

de recolher 180 mil privadas de "alta tecnologia" depois que' três
delas pegaram fogo. As privadas vinham com assentos aquecidos,
purificador de ar e secadores de cabelo.Em comunicado, um
porta-voz da companhia disse que "felizmente ninguém estava

usando o vaso sanitário quando as chamas começaram na parte
interior do produto".

PIB brasileiro
São Paulo está entre as cidades que mais aumentaram sua

participação no Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas
produzidas pelo país) brasileiro de 2004 para 2005, segundo dados
divulgados ontem, pelo IBGE. A capital paulista aumentou sua

participação no PIB de 11,7% em 2004 para 12,3% em 2005. Já o
município do Rio de Janeiro, segunda maior cidade do país, caiu
de 5,8%'para 5,5%. Segundo o IBGE, o ranking dos cinco maiores
PIBs do país manteve-se inalterado: São Paulo, Rio de Janeiro,
Brasília, Curitiba e Belo Horizonte, pela ordem. Essas cidades

representam cerca de 25% das riquezas produzidas naquele ano.

se na lista
Em Santa Catarina, quatro cidades estão na lista dos 100,

municípios commaiorparticipação no PIB. São eles, em32º lugar'
[oinville coin 0,43%, em 48º-Florianópolis com 0,29%, em 54º
Blumenau corrt 0,26% e em 87º lugar está Jaraguá do Sui com'
0,16% de particípação.

laptop � R$ 654
Abrasileira Positivo Informática foi responsávelpelomenor lance

no pregão eletrônico do FundoNacional de Desenvolvimento da

Educação (FNDE), encerrado ontem, que tinha como objetivo
definir o laptop popular do projeto Um Computador por Aluno
(UCA). O menor lance foi de R$ 98,18 milhões paraum lotede

150 mil portáteis, o equivalente a R$ 654,5 por unidade.
'
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Novo treínadordo Juventns
será anunéiado esta semana
Equipe, conta com a

parceria de ex-jogador
do PaLmeiras, o PicoLé

GENIElLI RODRIGUES

lARAGUÃ DO SUL
O mistério que ronda o João

Marcatto deve ser desvendado
ainda esta semana.A diretoria do

,

Juventus deve anunciar nos,
próximos dias, a contratação do'

.

novo técnico do time. Segundo o '

presidente do Conselho Delibe

rativo, [urgen Joachin [oestíng, o
Igue, três nomes, que não foram

divulgados; estão sendo sondados
pela diretoria do clube.

Paraformaroelencopara apré, ,

temporada" que inicia dia 2 de

janeiro, oMolequeTravesso conta
com aparceriadoex-centroavante
do Palmeiras e hoje empresário do
raplo esportivo, José Manuel

Ricardo, o Picolé, que foi técnico
do tricolor na década de 90.

O time negocia com o em,

presário o fornecimento de alguns
atletas, semcobrar luvas (dinheiro
pago pela contratação). Já Picolé,
.ganha ao ter umavitrine para seus
atletas. O Juventus deve iniciar o
ano com 18 jogadores da região.e
dois destaques. "Ele temumamplo
conhecimento na área esportiva",
considera Igue.

Quando questionado da

possibilidade de Picolé voltar a

comandar o Juventus, Igue disse

que o profissional tem condições
para ocupar o cargo, mas a

ARa,UlVO OCP/CÉSAR JUNKES

José Manuel Ricardo, ,0 Picolé, foi técnico do tricolor na década de 90

definição donome serámesmo da
diretoria do clube.

Já sobre o dinheiro para o

Campeonato Catarinense, Igue
afirma que a verba foi viabilizada

por um empresário da cidade '

que não quis divulgar a quantia
e o nome, mas que poderá ser

um patrocinador no futuro.
Confortne o presidente, o [u
ventus vai precisar no total de
R$ 50 mil para disputar a com,
petição. '� parte financeira foi
viabilizada e a partir de agora não
temos' mais desculpas para não

acontecer", finaliza.

Marcos Moraes garante que vai permanecer na Malwee
JARAGUÃ DO SUL

Depois de quase uma semana
de negociação, Marcos Moraes

, desistiu da idéia' de deixar

Jaraguá do Sul e comandar O

joinville. ontem por telefone, o
auxiliar-técnico garantiu que

,

fica naMalwee. "Conversei com
a diretoria e resolvi permanecer.
Não tenho motivos para sair.

TaÍnbém não tenho vaidade de
dizer que sou o treinador. Já

provei o que tinha que provar e
hoje posso escolher entre

continuar fazendo parte de um

grupo profissional e competente,
.

.
. ,.-

-'_,
ou me amscar numa aventura ,

justificou Marcão.
O fato de parte da família

do gaócho ter fixad6
residência na cidade também

pesou na, decisão. "O lado
financeiro, seduz, mas' quero
poder ver meu neto crescer.

Tambémfiz muitos amigosem
Jaraguá, par isso vou ficar".

Marcão destacou o pro,
físsionalismo da diretoria da
Malwee. "Trabalhar com o Ca
cá, e corn os outros diretores.
dando todo -o suporte preciso
faz com a equipe já saia na

frente das outras e, além disso,
'temos um patrocinador que
aposta consciente no esporte,
É o sonho de todomundo".

Eurico Miranda reclama de' punição'
. de 120' dl�as imposta ,'a .Romário:
RIO DE JANEIRO

O presidente do Vasco, Eu
ricoMiranda, reclamoubastante
da decisão imposta pelo Superior
Tribunal de Justiça Desportiva
(STJD), que decidiu punir o ata'
cante Romário com 120 dias de

suspensão por uso da substância
finasterida.

O dirigente vasêaíno dirigiu,
se aos cinco membros da 2ª Co,
missão para fazer um protesto e

lembrou que o artilheiro nunca

teve problemas deste tipo na

extensa carreira. "Elesmacularam
a carreira do Romário, que joga
futebol há 25 anos, não fuma; não
bebe e nunca usou droga-Não se

pode compará-lo a um atleta que
usa anfetamina", disse o cartola.

Depois do desabafo, Eurico
disse estar tranqüilo e espera
uma reviravolta no caso. "A

partir de 1 º de janeiro, por
decisão da Wada (Organização
Internacio-nal deAntidoping) a
finasterida não constarámais na

relação de substâncias dopantes.

DIVULGAÇAo

EuricQ Miranda saiu em defesa do
atacante Romário

Bastará o Vasco entrar com um

efeito sus-pensivo dessa
sentença, .e o Romário estará

livre'v.afirmou.
MesmocOndenadopeloS1JD,

o atacante poderá jogar e dirigir o
time no torneio de Dubai, que
acontece entre 10 e 12 de janeiro,
nos Emirados Árabes, já que a

decisão não considera os jogos
não-oficiais.

Gavilán pode ser anunciado como

O grande reforço do Ramengo
RIO DE JANEIRO

Umdos nomes "de peso" que O

Flamengo estudapara 2008 é o do
volante Gavilán, O paraguaio es

tava no Grêmio, mas ainda não

chegou a um acordo. O procu
radar dele, [osé de laCruzBenítez,

,

foiprocurado.
,

Segundo um integrante' da
diretoria, o negócio estava "bern
encaminhado" e poderia ser

concluído ainda nesta semana. O

vice-presidente de futebol do Fla,
Kléber Leite, confirma que

Gavilán é um nome na pauta
rubro-negra, apesar do alto nó,

mero de volantes no elenco.
No momento, o técnico Joel

Santana dispõe de Kléberson,
Ibson, Cristian, Leo Medeiros,
[ailton, Colace e Rômulo para a

função. Durante a apresentação
deMarcínho, o dirigente garantiu
que, além de [ônatas e Rodrigo, o
Flamengo vai trazer mais um ou

'dois jogadores renomados.Umpo
de ser Gavilán. O outro, obriga
toriamente, um 'atacante.

DlVULGAÇÃD

Volante ainda não acertou a renovação com a equipe gremista
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..Ronaldin'ho se desvàloriza e '

vale R$<' 36 m.ilhões a menos

·
SÃO PAULO

O meia-atacante Ronal
dinho se desvalorizou no mer
cada e vale 14 milhões de
euros (cerca de R$ 36 mi

lhões) a menos do que custava'
há um ano, de acordo com um

estudo da Universidade de
Navarra e da Universidade
Internacional da Catalunha
sobre o valor dos jogadores de
futebol.

Antes, o craque da Seleção
Brasileira estaria avaliado em

torno de 80 milhões de euros
·

(cerca de R$' 206 milhões) e

agora. vale ria 66 milhões

(cerca de R$ 170 milhões)'.
O estudo calcula o valor que

. os jogadores que, cHsputam õs

principais campeonatos euro-

·
peus teii�m no mercado em

função do impacto que têm nos

meios de comunicação.
Com base neste aspecto,

.

Ronaldinho tinha sido indis
cutivelmente o jogador com
maior presença namídia mun
dial até o ano passado. No en

tanto, o estudo demonstra que
o brasileiro foi substituído pelo
atacante português Cristiano

Ronalda, do Manchester Uni
ted, que subiu da 21 ª para a

primeira posição em apenas
uma temporada.

O segundo no ranking é

seu companheiro Wayne Ro
nney (terceiro na pesquisa do
ano passado), enquanto Ro
naldinho aparece na tercei

Ta posição.O inglês David
Beckham semantém na quar
ta posição do ranking, e o

estudo prevê que no ano que
vem seguirá entre os mais

valiosos do mundo, apesar de
ter deixado o Real Madrid

para jogar no Los Angeles
Galaxy, dos Estados Unidos.
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• JaJ'Oguá do Sul
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47 3274 6000

I
'.0- .;/ Capinzal

4935552255

esporte@ocorreiodopovo.com.br

lFAÇA Df SEU AMrGO SECRETO UM AMIGO ESPECIAL ,

iDÊ O BOTICÁRIO DE PRESENTE ;:

If APROVElTETAMIlÉM PARA ESCOLHER O SEU

oBoticário"
você pode ser o que quiser

C�ador ,

493567111l
cUÍifibanos
493241�411

Rio'doSuI
4735210200

• 6C)rneses para pagar*· ·Antes de comprar,·compare· azér um Best Drive
wWw.vw.com.br.Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição. de Ar por Veículos Automotores). Ofertas

.

válidas a t é 2 1/1 2/2 O O 7 enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro. Fotos meramente ilustrativas.
.
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. São Joaquim
4932330899

c.ctF.á Auto Bite
Uma relação de confiança.
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