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Manutenção deixa
Guaramirim sem

abastecimento
Novos cortes no fornecimento
de água devem acontecer
esta semana .

• PÁGINA 5

Acidente com dois
caminhões na 280

.prejudica trânsito
• PÁGINA 7

Budismo é estilo
de vida, dize� os

adeptos em Jaraguá
• PÁGINA 13

_ JARAGuA DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.813 • R$ 1,00

DEM julga voto e pode afastar
Zé da Farmácia por infidelidade
o suplente a vereador, José Osório de Ávila, o Zé'da".farmácia" pode ser expulso por ter contrarlado as

instruções do OEM ao votar em Maristela Menel para presidência da Câmara de Vereadores. IÍ PÁGINA 4

PREPARAÇÃO PARA O CATARINENSE

A menos de 15 dias para estréia do Moleque Travesso no Campeonáto Catarinense, a equipe segue ritmo forte de treinamento II PÁGINA 15
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• EDITORIAL

Noite estranha
Ontem o vereador licencia

do, Carione Pavanello (DEM),
confirmou que o partido deve
afastar o suplente JoséOsório de
Ávila, o Zé da Farmácia da sigla.
A medida será tomada como

retaliação ao vereador que não

seguiu a orientação do partido
na eleição da Mesa Diretora da
Câmara de Vereadores.
A eleição de Maristela

Menel (PT do B) pela base
aliada gerou insatisfação e

surpresa, pois Maristela era

uma oposicionista ferrenha ao

governode Moacir Bertoldi.
Mas numa noite estranha, no
dia 20 de dezembro de 2007,
tudo mudou, os inimigos se

transforrnaram em irmãos.

Coisas da política.
O possível ato de infideli-

A infidelidade partidária P
extremamente prejudi.cial ao
fortalecimento da democracia
e deve ser combatida"

dade partidária do Zé da Far

mácia, que segundo as orienta

ções do partido deveria votar
em Dieter Janssen (PP), está
em debate. Mais do que lição,
o DEM pode dar exemplo ao

punir os políticos que atuem em

interesse próprio. A chamada
reforma política, que trata

destes temas, é um projeto atual
-,

que, sobretudo deve fortalecer
os partidos de um lado, e de

outro, cobrar das siglas uma

postura coerente.

Os partidos políticos são

instâncias associativas perma-"
nentes, dotados de ideologia e

programa político, e que bus

cam, em último plano,conquis
tar o controle do poderpolítico,
seja pela ocupação de cargos ou
influência nas decisões políticas.
A infidelidade partidária

não acontece apenas quando o
candidato eleito se desliga do

partido que o elegeu, mas tam
bém pela desobediência aos

princípios doutrinários e pro

gramáticos, às normas esta

tutárias e às diretrizes esta

belecidas pelo partido como

fundamentais.Por tudo isso, a

infidelidade partidária é

extremamente prejudicial ao
fortalecimento da democracia
e deve ser combatida.

• PONTO DE VISTA

Mais que encantar; surpreender
Fabiano Bardin é coorde

nador de vendas de uma das

grandes indústrias têxteis do

País, responsável pelas áreas do
norte e centro-oeste brasileiros.
Tendo participado de eventos

na área comercial, trocado
idéias com os outros profissio
nais da área e recebendo

prêmios em nome da empresa,
acessa informação de excelente
qualidade em sua área de

atuação. Uma conversa infor
mal com ele deu-me a senha de

perspectivas que busco em/para
2008: o cliente já não quer ser

apenas encantado.
Os anos 1990 despertaram

as empresas de seu longo sono,
para entender que o cliente

não queria ser apenas enten

dido; queria ser encantado.
Foram os anos do já, clássico
tapete vermelho da TAM, sur
gido como resposta à limpeza
das aeronaves e que se tornou

símbolo do respeito aos clientes
e suas necessidades. Lamentá

vel, assim, perceber o caos que

se tornou o setor aéreo bra

sileiro, pela falta de conexões
efetivas entre a iniciativa pri
vada e o poder público. La
mentável perceber que um •

setor tão promissor e com tanto

impacto sobre formadores de

opinião pública, regrediu de
maneira tão visível.
A primeira década deste

século - da qual já vamos nos

aproximando do fim
demonstra que várias táticas
foram desenvolvidas para o

encantamento dos clientes.

Pequenos mimos, gentilezas e

delicadezas foram incorporados
ao pacote final de serviços. Mas
no nível seguinte, empresas'
clientes e seus profissionais
precisam sersurpreendidos com
novidades, pois muitas vezes

quem compra não está 100%

seguro de suas necessidades.

Empresas comó a Apple,
para ficar num exemplo
tecnológico e de amplo
conhecimento desenvolveram

o i-Phone, o i-Pod e oMac, que

• Rand;:!1 Gomes,
Coordenador de

Relações
Institucionais e do
curso de Comércio
Exterior da Fatej

• DO LEITOR

Pede pra sair!
Está certo! Você jáouviumuito

essa em 2007 não é?Mas recorro a
ela como título do artigo, pois foi
justamente isso que pensei alto
quando li recente entrevistade um
político ·local dizendo que tem

vergonha de pertencer à Câmara
de Vereadores. Segundo ele a

razão davergonha é a quantidade
de "maracutaias" que acontecem
nos bastidores da casa do povo.

Estranho que ele como fiscàl
eleito da população joga isso no

ar, mas não vêm a público
desempenhar seu verdadeiro

papel de dizer e provar quais são
as "maracutaias".

Mais estranho ainda é não

buscar esclarecer de uma vez por
todas ao povo fatos como uma

licença médica remunerada,
solicitadaporumvereadordizendo
estar com estafa que estranha
mente teve o diagnóstico e o ates
tado assinado por um urologista e

não por um psiquiatra.

o papel do Prefeito
.

De acordo'com as nossas

tradições político-constitucionais
e o sistema de organização
municipal vigente no país,' a
posiçãodoPrefeito comoChefedo
Executivo lhe dá um papel de
grande relevo na condução dos

negócios do Município e na

comunidade local.

Amplas são as suas atribuições
e grandes, portanto,' suas

responsabilidades, tanto doponto
de vista legal, como pelo fato de

que é o principal depositário da

confiança popular para a solução
dos problemas doMunicípio.

Como Chefe do Executivo, o
Prefeito tem funções políticas,
executivas e administrativas.
A importância dessas funções

e, portanto, do papel do Prefeito .

resulta do fato de que ele não é

Realmente para tropa de elite
dos fiscais da população a atual
safra de políticos tem raras e

honrosas exceções. A maioria

deveria ouvir: "Pede pra sair!"
Onível! Quer dizer, nível.Que

é isso? Faz com que de tropa de
elite tenhamos apenas em sua

maioria só a primeiraparteda frase
e nada de elite.

Mas estamos em um ano espe
cial. Ano em que a frágil e jovem
democracia brasileira nos permite
eleger uma nova tropa de elite de

políticos fiscaisdopovo.Eleitosque
realmente cumpram o principal
papel de zelar pelo bem do povo e
não apenas pelo seu próprio bem.
Agoraem 2008 temos a chance de
não apenas pedir para que saiam,
mas de tirar dos cargos quem não

exerce com excelência e dignida
de aquilo para o quill foi eleito.

• Emerson Alexandre Gonçalves,
Mídia/Publicitário

-

um funcionário, mas um agente
político responsável pelo ramo

executivo de uma unidade de
Governoautônoma - oMunicípio.
Como tal, o Prefeito não é

subordinado a outra autoridade,
apenas à lei. Acatará a lei e os

mandados judiciais, como

qualquer autoridade e qualquer
pessoa..
A autoridade administrativa

não é uma força sem control�. O
prefeito, ao agir, deve observar
determinadas condições que

podem não coincidir com seu

modo pessoal de pensar ou viver,
porque suaautoridadedecorre, em
primeiro lugar, da escolha e do
consentimento de umgrupo social.

• Oscar �uiz Maba, Analista de
Sistemas
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juntos responderam por uni

salto qualitativo excelente em

seus campos de atuação. O
cliente esperava por isto?
Provavelmente tinha impres
sões, que foram materializas
mediante o desenvolvimento,
destes produtos específicos.
.Muitos se perguntam se vale a

pena deixar que a concorrência

os copie. Bem, que venha a

concorrência.

Uma empresa líder sempre
terá produtos de ponta e ditará
os rumos do mercado. Bem
como poderá continuar a

oferecer os produtos standart

que o mercado consome, a

custos mais acessíveis e úteis

efetivamente a uma grande
parcela da população. Com

.

esta surpresa, que vimos como

Faculdade atuando junto a

empresas e profissionais que
buscam aperfeiçoamento de
suas estratégias e carreiras.

Planos para 2008? Venha fazer
o Curso de Marketing da

FATEJ!
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POLITICA

"A melhor mensagem de
Natal é aquela que sai em

silênciode nossos corações e
aquece com ternura os cora

ções daquelesque nos acom
panham' em nossa cami

nhada pela vida". Mensa

gem de Natal do prefeito
.Moacir Bertoldi (PMDB)
postada no site da Fecam.

Uma Iftza!
Depois de quinze dias de

férias por conta de pontos
facultativos, servidores és
taduais, exceto o magisté
rio, voltaram ontem ao tra

balho. Serviço acumulado
em prejuízo do contríbuín
te. Logo, logo, temmais.Car
naval no dia 5 de feve-reiro,
emendando com quarta
feira de Cinzas. E enforcan
do a segunda, é claro.

A co�rir
O 'Jornal do PP', de no

vembro/dezembro, traz em'
destaque propostas ao or

çamento regionalizado, que
todos os anos é peça de
emendas ao orçamento do
Executivo, apresentadas
pelas comunidades e depu
tados. Segundoo jornal, em

, 2007, de 88 propostas apenas
. 16 foramempenhadas. Para
Jaraguá, segundo obalanço,
apenas uma do total de três

prioridades.

língua solta
Professores estaduais ameaçam greve para o início

do ano letivo.O secretário da Educação Paulo Bauer
(PSDB) retruca, semmeias palavras: aumento salarial
depende da receita, como quem, num súbito ataque
de amnésia, esquece discurso do governador que o

convidou para o cargo: o magistério estadual seria

equiparado, em curto prazo, aos professores da rede
municipal de Joinville. Bauer vaimais longe. Diz que
confia nos médicos, mas questionamuitos atestados
de saúde por períodos de até quinze dias que,
entende, são desnecessários. E anuncia regime de

policiamento interno ostensivo a partir de agora, para
valorizar os que "realmente trabalham". Vem
encrenca grande por aí.

Chapa, quente 1
Diretório do Democratas de Jaraguá do Sul discute

processo de expulsão de José Osório de Ávila, suplente
do vereador e presidente do partido Carione PaVanello.

, Ávilà votou em Maristela Menell (PT do B) para
,

ICMS i:yresidente da Câmara. O Democratas tinha

Abai d J
.

vill 'BI compromisso com Dieter Janssen (PP). '

aIXO e om e" u-

menau e Itajaí, [araguá do
Sul é o quarto maior índi- Chapa quente 2
ce para cálculo de retomo No PSDB não há unanimidade quanto a expulsão
do ICMS em 2008 confer- de AdernarWinter, principal articulador da candida-
metabeladasecretariaesta- tura de Maristela. O partido comunicou o vereador,
dual da Fazenda: 4,02256. por escrito, sobre questão fechada quanto ao voto em

Mais um ano de receita em Janssen. Porém, segundo ,Winter, Cinco minutos antes

baixa vista o percentual em da sessão, procedimento que o vereador, aliado do

comparaçãoaosprimeiros. prefeitoMoacir Bertoldi, (PMDB), não aceita.
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Contra
Vice-presidente José

Alencar (pRB) está com a

língua mais afiada .que
nunca contra o pacote de
cretado por Lula para com

pensar a CPMf Aliás, é o

que tem feito desde a posse
diante da voracidade do go
verno por impostos.Até ho
je, em nenhum momento

Lula contestou. Por certo o

presidente lhe dá razão..
sempre.

Falantes
Da ditadura militar até

hoje, o país só teve dois vi

ce-presidentes que nunca

se furtaram em exprimir.
descontentamento compo
líticas do governo: Aurelia
no Chaves, nomandato do
general João Baptista de
Oliveira Figueiredo e, ago

ra, Alencar. Nos dois man
datos de Fernando Henri

queCardoso (PSDB), ohoje
senador Marco Maciel

(OEM) foimenos que peça
decorativa.

É isso
Sinceridade tambémse vê

na turma que já entrou na
casa do Big Brother da
Globo. Tomaram a iniciati

va de desmistificar o reality
show que ainda leva às lá

grimasmilhõesde brasileiros
incautos. Todos, sem exce

ção, já avisaram que não

pensam em outra coisa que
não seja o prêmio de R$ 1
milhão. Aliás" nunca foi
diferente.

Não sai
Servidor de Jaraguá que

quiser procurar a Justiça
para receber férias que o

faça. O sindicato já avisou
que nãomoverá ações.

RETRANCA
Praia limpa
Os pontos impróprios para banho no litoral

catarinense subiram de 45 para 66 no último relatório

divulgado pela Fatrna nesse fimde semana. Entretanto,
Piçarras, aqui pertinho, está fora. Toda a praia foi
considerada como livre de coliformes fecais despejados
diretamente ao mar. O relatório é confiável, sem
manipulação política, quando se vê Balneário

Camboriú, terra do vice-governador Leonel Pavan
(PSDB), incluído.

Ontem
Lembra a campanha de 2002. LuizHenriquedaSilveira

(PMDB) e Pavan em programas eleitorais da tevê,
exaltando o balneário como sem poluição de esgotos.
Isso no primeiro turno. No segundo, LHS, sozinho, nos
mesmos programas, dizendo ser inadmissível que a praia
fiais procurada do Sul do país ainda apresentasse esse

tipo de problema. São 15 pontos impróprios parabanho
no balneário, segundo a Fatrna.

Começou
Tribunal Regional Eleitoral começa a notificar

políticos que trocaram de partido depois dó dia
27 de março de 2007. Em Santa Catarina, 164
vereadores e suplentes estão na lista. Recebida a

notificação, o prazo é de cinco dias para

apresentar defesa com testemunhas. Depois disso
começa o processo de julgamento no TRE.

Realidade
Governo federal, por conta do fim da CPMF,

resolveu contratar menos em 2008. Suspendeu
concursos públicos ainda não autorizados, reduzindo
as vagas de 36 mil para poucomais de 11 mil. Mas, ao
menos, se pôde ver sinceridade da maioria dos
candidatos entrevistados em noticiários da tevê: estão
mesmo é atrás de estabilidade e bons salários. Só.

DIVULGAÇÃO

. Alta de impostos
"O compromisso de Lula era não promover alta

de impostos em 2007. E de fato não o fez. Estamos
fazendo em 2008". Do ministro da Fazenda, Guido
Mantega, defendendo o pacote baixado pelo
presidente Lula via decreto.

((
Jangada
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Conselho de ética do DEM
vai julgar voto de vereador
Pavanello garante
que o partido terá
candidato a prefeito

CELSO MACHADO

JARAGUÁ DO SUL
O voto dado à vereadora

Maristela Menel (PI do B) para
a presidência da Câmara poderá
custar caro ao suplente JoséOsório
de Ávila (DEM), o Zé da Far
mácia. Ontem, o presidente do

partido Carione Pavanello,
licenciado do Legislativo para
presidir a Fesporte, mas titular da
cadeira, disse que o Conselho de
Ética do Democratas deve se

reunir entre os dias 15 e 20 deste
mês para analisar a atitude de

Ávila, que teria ignorado
orientação do partido para votar

em' Dieter Janssen (PP) ,

mantendo acordoque vinha sendo

cumprido desde a eleição do

próprioPavanello àpresidência do
Legislativo. "Ele disse para mim

que votaria no Dieter, mas não o
fez. Isso se chama traição,
caracteriza infidelidade
partidária", afimiou Pavanello,
garantindo que jamais abriu mão

do compromisso como chegou a

dizer opróprioÁvila.
O presidente do Democratas

não poupou o próprio prefeito
MoacirBertoldi (PMDB), a quem
acusou de ter ligado para o

CESAR JUNKES

"Nunca abri mão do compromisso com o Dieter", afirmou Pavanello

governador no sentido de

pressioná-lo por causa da função
que exerce à frente da Fesporte,

_ orientando o voto paraMaristela,
eleita com ajuda da bancada do
Executivo e com votos deÁvila e

do tucano Adernar Winter.
"Aceitei o cargo a convite de Luiz

Henrique, que pode torná-lo de
volta quando bem entender. Eu
não preciso desse emprego. E hão
sou vira-casaca como o prefeito,
que em2006 apoiou a candidatura
doPTaogoverno doEstado e que;
agora, vive bajulando o Luiz

Henrique", disparou Pavanello.

Segundo o presidente do
Democratas, o prefeito deveria se

preocupar, sim, em conseguir os
oito votos necessários "para
impedir que a Câmara, seguindo
orientações doTribunaldeContas
do Estado, mantenha a rejeição
das contas domunicípio referentes
a 2001". O episódio, segundo
Pavanello, serviu para fortalecer
ainda mais o projeto de
candidatura própria a prefeito do
partido. "Seja o Ivo Korrell, a

Cecília (Konel), eu, o Alcides
'

Pavanello, teremos nosso

candidato", concluiu.

Presidente quer destinar parte do orçament�, para segurança
GUARAMIRIM orçamentoaduasempresaseassim

O presidente da Câmara de queesrivercomosvaloresemrnãos
Vereadores de .Guaramirim, volta aconversar comoExecutivo.

Evaldojoãojunkes (PT),pretende Ele afirma que o recurso, apesar
destinar, parte dos recursos do de ainda nãomensurado, não fará
orçamento do Legislativo deste falta à Câmara, que utilizou 3,8%
ano à aquisição de câmeras de da receita do município no ano

segurança para asmas centrais do passado, quando tinha 8% à

município. A proposta já foi disposição. "Devo'lvemos R$
apresentada informalmente ao 186.640,00 aos cofres públicos,
prefeito MárioSérgio Peixer mesmocomtodososrepassesfeitos
(DEM) que, segundo '}unkes, às- entidades .. , Isr : é inédito na

sinalizou de maneira íavoráveh : ',história daCâmara", disse..-
jurrkes disse que solicitou Para opresidente, ainstalação

de câmeras de segurançano centro
da cidade vai proporcionar mais
segurança aos comerciantes e

moradores, alvos freqüentes de
roubos e assaltos. "E as viaturas dos

policiais poderão ir mais para o

interior, para os bairros", comen
tou, informando ainda que apre
sentou a proposta às políciasCivil
e Militar e à Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
deGuaramirím), aquem, segundo

. ele, caberia amanutenção.do sis
, terna juntocom aPrefeitura. (CF)

Prefeitura de Corupá abre 81

vagas através de concurso

CORUPÁ
A Prefeitura de Corupáabre

no próximo dia 14 o período de

inscrições para concurso público.
No total são 81 vagas: 43 de nível
fundamental, 14 para quem
concluiu o ensino médio e 24
vagas de ensino superior, com
salários variam de R$ 452,27 a

R$ 6.344,10. As taxas custam

R$ 25,00,R$ 50,90 e R$ 75,00,
respectivamente.

As inscrições só podem ser

feitas pessoalmente na Prefeitura

,

(Rua Getúlio Vargas, 443),
mediante apresentação de
documento de identidade e

CPf, além do recolhimento da
taxa, no Besc. A Prefeitura
atende de segunda a sexta-feira,
das 8 às 12 horas e das 14 às 17
horas.

As provas, tanto escrita
,

quanto a prática, acontecem no

dia 2 demarço, um domingo, em
locais a serem divulgados.
Outras informações pelo telefone
3375-1171.

VAGAS CARGOS REMUNERAÇÃO INICIAL

01 Agente de Serviço Fazendário 757,29
01 Arquiteto 2.008,91
05 Assistente Administrativo 757,29
02 Auxiliar Administrativo 452,27
01 Auxiliar de Controle Interno 757,29
00 Auxiliar de Manutenção e Conservação (Obras Públicas) 452,27
11 Auxiliar de Serviços Gerais (servente/Merendeira) 452,27

, �
'"'_

...
�

01 Enfermeiro da Família 1.546,12
01 Engenheiro Civil 2.008,91
01 Farmacêutico 1.556,64
01 Geógrafo 1.472,50
02 Jardineiro 473,30
01 Mecânico de Veículos e Máquinas 725,73

é

PIERO RAGAZZI

02
11

01
02

02

04

01

01

os
02

�:
01

01

01

01�
02

01·,�"

Médico do Prograf!l� Saú8e,da Família,
Motorista - CNH C ou D

Operador de Máquina
Operador de Máquina Hidráulica
Qp!!rador de Máquiná I

6.344,10
704,70

_904,54
1.009,71

957,12
578,48

�-e55,47"
. 932,15

-

0

�,15
P!!!essor 11- Ciências,_ '

� 466,07
�tQ!��r 11-'Edullaçª,º£í§i£ª__ , _AA_9:g,J5l

.

P_rofessor 11- Educaçã�Física 699,09
Prqfes§Qrll ;;-,peografia, ._"�, ,__,_.. 466];Q7!
Professor II - História 932....15
p�olessor IL-lnglêL
Professor 11-Matemática

Professor 11'- Português
Técnico de Processamento de D�dos:-

··'Trabaliad,or Braçal..., """""""�_, """,,,,,,_'.�_""-_
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ÁGUAS DE GUARAMIRIM Financiamento bancário é alternativa

para pagar as contas do início do ano
JARAGUÁ DO SUL

O dinheiro acabou'e as contas
não pagas já se acumulam sobre
amesa? Se você é uma dessas pes
soas que sofrem com o problema,
pode recorrer às linhas de finan
ciamento oferecidas pelos bancos.
Os empréstimos dependem das
necessidades dos clientes e têm

juros variantes.
Segundo Irene Schwarz, ge

rente da Caixa Econômica Fe
deral de [araguá do Sul, os inte
ressados precisam procurar a

agência com apenas quatro do
cumentos em mãos: Carteira de
Identidade, CPF, comprovante de
residência e renda. Depois disso;
é feita a verificação do cadastro e

caso ele seja aprovado, a liberação
pode acontecer jánomesmo dia.
Os juros ficam entre 2,25% e 4%
aomês. Os limites estão condicio
nados ao rendimentodo solicítante.

No Besc, em contrapartida, é
exigido que se tenha conta

corrente para o recebimento de
salário. Os juros estão na faixa de
1,95% e o limite paraopagamento
vai até 48 meses. Ambos se

alteram conforme a exigência das
empresas conveniadas. Assim, os
funcionários precisam estar

adequadosa isto.

JáoBradesco possui uma linha
específica de crédito pessoal para
IPTU e IPVA A taxa de juros é

de 3,28% ao mês e o limite mí

nimo das parcelas de R$ 20. Na
abertura do empréstimo, a pessoa
deve pagar R$ 40 e, a partirdisso,
as prestações são debitadas em

conta.

De acordo como economista

AdemarPossamai, porém, o ideal
é não depender dos financia
mentos na hora de acertar as

dívidas de começo de ano. Caso
você não tenha reservado o

dinheiro necessário emdezembro,
quando recebeu o 13º salário, por
exemplo, o ideal é avaliar qual
alternativa se adapta melhor ao
seu bolso. "As pessoas precisam
comparar as taxas para escolher
entre o empréstimo e o parcela
mento dos tributos", sugere.

Além disso, o economista

lembra também que os devedores
devemprestarmais atenção à taxa
de juros e menos ao valor da pres
tação. "Muitas vezespodemos con
cluir que se tivéssemos esperado,
guardadodinheiro, conseguiríamos
comprar dois produtos ou pagar
duas taxas só com a quantia
excedente", explica.
A maioria dbs bancos ins

talados em [araguá do Sul

possui linhas de financia

mento, mas eles preferiram
não repassar as informações
referentes aos juroseprazos de
pagamento. (KE)

A Águas de Guaramirim tem faturamento superior a R$ 70 mil/mês, parte do valor será investido em melhorias

Manutenção da rede deixa
cidade sem água dois dias

pela troca de alguns tubos.' um cano se rompe na região. A
Paulo afirma também que as estatal esteve 'à frente do
obras devem continuar esta abastecimento no município
semana, por 22 anos, dos quais, segundo
A Águas de Guaramirim a administração atual, nenhum

foi criada há pouco mais de tipo de investimento foi
seis meses quando a Pre - realizado, como a colocação de
feitura optou pela munici- novos canos e tubos e aquisição
palização 'dos serviços de de motores elétricos.
abastecimento e tratamento Além dos problemas de
da água. Até agora a empresa abastecimento, a Águas de
não conhece ao certo os re- Guaramirim também é acusada

gistros e toda vez que precisa pelos munícipes de despejar
realizar manutenção na rede água barrenta nas torneiras
acaba cortando o abasre- toda vez que os registros são

cimento de água da maior fechados e reabertos. Paulo

parte da cidade. Nart afirma que os canos são

Autoridades locais acusam a muito antigos e quando um se

Casan de não repassar ao rompe acaba entrando sujeira
município omapa dos registros' que é levada para as torneiras

que abastecem os bairros dos usuárias devido à pressão
causando, desta forma, trans- quando o registro é aberto, .

tomos à população toda vez que após a manutenção.

Obras serão retomadas
esta semana, causando
novos cortes no s�rviço
OSNIALVES

.

GUARAMIRIM'
O final de semana foi de

falta de água na região central
de Guaramirim em função da

manutenção na rede de abas
tecimento do município. Os
bairros mais atingidos, de
acordo com Paulo Nart, admi
nistrador da Águas de Gua

ramirim, foram os próximos ao

centro como Amizade, Avai,
Nova Esperança e o Centro da
cidade.

Segundo o administrador,
os horários .t., falta de água
foram intercalados durante o

sábado e o domingo e omotivo

foi a manutenção ocasionada

Bombeiros Voluntários prometem
reagir contra os trotes telefônicos
GUARAMIRIM

Os Bombeiros Voluntários
deGuaramirim já contabilizam
neste inicio de ano dois trotes
referente a incêndio e aciden
tes que não ocorreram. No ano

de 2007, ao todo, foram 21
trotes.

De acordo com o coman

dante NelsonGonçalves de Oli
veira, o trote é um crime como

outro qualquer passível de pena
de acordo com a gravidade da

situação, "Se o responsável for
localizado, ele pode ter que
ressarcir a corporação. Porém,
se nomeio do percurso aconte-

cer um acidente envolvendo
uma das viaturas ou até mesmo
um dos voluntários se ma

chucar, o responsável poderá
pegar cadeia, se assim o juiz
interpretar", disse.

O último trote aconteceu no
dia 5 de janeiro, na parte da
tarde onde os Bombeiros foram
acionados para apagar um

incêndio, que não existiu, no
Bairro Corticeira. Na maioria

dos casos o telefone utilizado é

identificado, porém por se tratar
de aparelhos públicos, não há
como identificar o responsável
pela farsa. (OA)

SEM ftES�STA
'

De acordo com-Carlos de
CarvalhoNeto, assessor de im
prensa da Casan, toda a dire-

-

toria da empresa estava reunida
ontem; em função da elaboração
de campanhas contra o desperdí-

cio de água. Portanto, até o

fechamento, a empresa não

respondeu as acusações.
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Doações
Com operíodo de férias as doações da Unidade de Coleta

do Hemosc em Jaraguá do Sul sofreram uma baixa nos'
últimos dias. Normalmente são 20 doadores por dia, mas nos
últimos dias compareceram para fazer a doação cerca de 10

pessoas ao dia. Segundo a enfetmeira daUnidade, Elisa Hille,
qualquer tipo de sangue é bem vindo, mas a necessidade
maior é por tipos negativos. Conforme Elisa, a situação tende
a se normalizar, já que grandy parte dos doadores está

voltando das férias. Para fazer a doação é preciso' agendar
pelo telefone 3055,0454, até as 16 horas. O atendimento

para coleta é das 7 às 13 horas.

Festa de lançamento
A partir desta quarta-feira, dia 9 de janeiro, inicia a temporada do

verão mais alemão do Brasil. As principais novidades desta edição
comemorativa "de prata" serão apresentadas ao público a partir das
20h, na Festa de Lançamento, no Parque Municipal de Eventos. O
evento será animado pela BandaCavalinho, que vai dar uma amostra
do que poderá set vista durante os dez dias dos festejos. A noite trará
ainda apresentações de danças folclóricas � demonstrações de

competições típicas, comoVogelstechen (pássaro ao alvo) e chope em
metro. Para completar, petiscos e delícias daculiiiária alemã vão compor
uma fartamesa de degustação.A Festa de Lançamento tambémmarca

oficialmente a participação de outras cervejarias regionais na Festa
Pomerana. Já a festa acontece mesmo de 18 a 27 de janeiro. Mais
informações ernwww.festapomerana.com.br

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul / SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá
do Sul / SC, torna público pelo presente edital, que.,ROGÉRIO ERSCHING, CI RG n° 235.514-

O-SESP-SC, CPF n° 248.794.879-53 e sua esposa MARLI GRÜTZMACHER ERSCHING CI
RG n° 19R/ 597.285-SSI-SC, CPF n° 248.794.529-04, escriturário e auxiliar de escritÓrio
brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei 6.515/
77, residentes e domiciliados na Rua 5-Prefeito José Bauer s/n°, nesta cidade, requereram
com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o RE.GISTRO DO LOTEAMENTO denominado

,RESIDENCIAL MONTERREY, situado na Rua 05-Prefeito José Bauer, Bairro Três Rios do Sul,
perímetro ur.bano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Decretos rr's 5.907/2006, expedido em 23.11.2006
e 6.136/2007, expedido em 03.08.2007, assinando como responsável técnico, a engenheira
civil Ana Maria Badura, CREA n° 016605-3, ART n° 2478580-0. O loteamento é caráter

residencial, possui a área total de 5.667,05m2, sendo constituído de 06(seis) lotes

comercializáveis, área verde, sistema viário e remanescente.
O prazo deírnpuunaçân por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da

última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala

que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683-
centro, Jaraguá do Sul/SC •

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE DEZEMBRO DE 2007.
A OFICIALA

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul / SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do
Sul / sq, torna público pelo presente edital, que A. GUERRA S/A IMPLEMENTOS
RODOVIARIOS, CNPJ sob n° 88.665.146/0001-05, com sede na cidade de Caxias do Sul
- RS, na Rodovia Federal BR 116, Km 146,4, n° 15.675, requer com base no art. 18 da
Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 502 Bertha

. Weege e 1247-Sem Nome, Bairro Jaraguá 99, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Certidão n° 237/2007, expedida em 17.07.2007, assinando como responsável técnico o

técnico em agrimensura Antônio Carlos da Silva, CREA n° 047483-8, ART n° 2614737�1.
O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 21.342,50m2, sendo
constituído de 13(treze) parcelas comercializáveis, A.U.P.E. 1, A.U.P.E 2, área verde
sistema viário e remanescentes.·

.'

,

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da

úl��a publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a

OfIClaia que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca,
1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE DEZEMBRO DE 2007.

A OFICIALA

ocorreio.com@ocorreiodopovo.com.br

Inscrições
Até o dia 11 de janeiro estarão abertas as inscrições de projetos

sociais ,no processo de seleção pública do programa
Desenvolvimento & Cidadania Petrobras em 2008. Serão
destinados R$ 27 milhões para a edição deste ano. Cada instituição

.

poderá solicitar até R$ 690 mil para implantação e

desenvolvimento do projeto pelo período de um ano. Há

possibilidade de estender o apoio por até 24 meses. A inscrição
na seleção pública é gratuita e deverá ser feita somente no

endereço www.petrobras.com.br/desenvolvimentoecidadania ..
Serão aceitos projetos sob responsabilidade de organismos
governamentais, não governamentais e comunitários, legalmente
constituídos no País, que atuem no Terceiro Setor brasileiro. Cada

organização poderá inscrever até três projetos. No site, as
.

instituições têm acesso ao passo-a-passo para elaboração dos

projetos. Mais informações poderão ser obtidas no 0800,789001.

Concurso do INSS
o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) republica o edital de

abertura para 2.021 novas oportunidades em todos os estados dopaís.
O edital foi republicado devido ao anterior, divulgado noDiárioOficial
do dia 28 de dezembro, ter apresentado incorreções. Os cargos

disponíveis são os deAnalista, nas áreas deArquitetura, Arquivologia,
Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Atuariais,
Comunicação Social; Direito, Engenharia Civil, Engenharia de

Segurança doTrabalho, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia
Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Pedagogia, Psicologia e

Terapia Ocupacional, a candidatos de nível superior; e Técnico, a

candidatos de nível médio. As remunerações são de R$ 2.243,78, para
o primeiro e de R$ 1.989,87; para o último. As inscrições poderão ser
efetuadas entre lOh do dia 10 de janeiro� 23h59 do dia 12 de fevereiro

,

.,

exclusivamente via internet, através do endereço eletrônico

www.cespe.unb.br/concursos/inss2007. As taxas de participação são

de R$ 56 para Analista e de R$ 47 para Técnico.

Marista constrói amplo e moderno.

espaço para Educação Infantil

* 7 novas salas de aula
* refeitório com cozinha experimental
*' 2 parques infantis' .

* teatrinho de arena
*' fraldário
*' 'saías de apoio .

.

* mais de 1400m2 de área construída

A melhor fase da vida dos seus
filhos começa aqui

MATRíCULAS ABERTAS'
33710313 - www.marista.org.br

Faleceu às 1 Oh30 do dia 7/1 , a

Sra. Cecília Leithold Jaeger, com
idade de 68 anos, o

sepultamento será realizado dia
8/1 , com saída do féretro de sua
resícêncía na Estrada Garibaldi,

- seguindo para o cemitério de
Santo Estevão.

Faleceu às 23h15 do dia 5/1, a
Sra .. Eisa Bhasse Bahr, com
idade de 94 anos, o

sepultamento foi realizado dia 61
1, com sarda do féretro da Igreja
Apostolo Pedro em Ribeirão
Grande da Luz, seguindo para o

cemitério da mesma localidade.

Faleceu às 21 h30 do dia 5/1 , a

Sra. Paula Simini dos Santos,
com idade de 81 anos, O

sepultamento foi realizado dia 61
1, com saída de sua residência,
seguindo para ocemitério

Municipal da Vllal.enzi,

Faleceu às 21 h30 do dia 5/1, a
Sra. Agatha Schmitz Rubin, com
idade de 82 anos, o

sepultamento foi realizado dia 61
1 , com saída do féretro da

Capela Mortuária da Vila Lenzi,
seguindo para o cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 8h30 do dia 5/1 , a

Sra. Margarida Mirma da Silva,
com idade de 68 anos, o
sepultamento foi realizado dia 61
1, com saída do féretro da

Capela Mortuária Senhor Bom
Jesus, seguindo para o cemitério

Municipal de Guaralrirn,

Faleceu às 6h do dia 5/1 , o Sr.
Ismano Freitag, com idade de 60
anos, o sepultamento foi
realizado dia 6/1 , com saída do
féretro daCâmara de Vereadores
de Guaramirim, seguindo para o

cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu às 5h dó dia 5/1 , o Sr.
Allino dos Santos, com idade de
87 anos, o sepultamento foi
realizado dia 6/1 ,com saída do
féretro da Capela 1\,1r:rtuária da
Vila Lenzi, segl;." ,;�\) ��'ra o
cemitérjo Municipal da Vila
Lenzi.

OPORTUNIDADE
DE BOM NEGÓCIO

Lancheria com ótimas instalações,
vende aprox. 6.000 lanches/mês.
Espaçofísico: 220m2. Área Central.
R$ 60.000,00 Aceito carro/terreno.

3370-5096 I 8811-3214
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Turismo de Barra Velha teve incremento de 30 a 40% em comparação com 2007, imobiliárias comemoram

Imóveis paraalugar e hotéis
estão com ocupação máxima
Moradorps dp Jaraguá
são maioria pm Barra

Vplha, afirma eerreter

GENIELLI RODRIGUES

BARRA VELHA

Quem deixou para a última

hora ficou sem casa para alugar
durante as férias de verão.

Segundo dados da Secretaria

de Turismo de Barra Velha,
todas as casas foram ocupadas
durante esta temporada. Con
forme o corretor de imóveis,
EriveltoJesus daMaia, o volume
de aluguéis do verão 2007/2008
foi 30%maior se comparado ao

mesmo período em 2006/2007.

Para ele, a facilidade de se

locomover, já que a cidade é

próxima a BR-101, a estrutura

proporcionada pelomunicípio e

o custo benefício de se locar um

imóvel são os fatores que con

tribuíram para o aumento deste

ano. "Percebemos que os vera

nistas levam em consideração
que os mesmo gastos que têm

aqui teriam nas residências, a

única diferença é o valor do alu

guel, por isso compensa",
observa.

Quanto mais próximo da

época de festas mais. difícil de

conseguir uma casa com preço
bom. Segundo o corretor, muita
gente teve que voltar para a

cidade porque não conseguiu
alugar um imóvel. "Para ter uma

idéia, das 200 casas que tenho

aluguei todas. Cerca de 70%

delas para pessoas de Jaraguá do
Sul e região", revela.

Geralmente a procura é por
residências com até três

dormitórios e próxima à praia.
O valor varia conforme o tipo
de imóvel e a localização, mas

, em Barra Velha as casas para

alugar custam de R$ 80 a R$
300, em média, a diária. Para

garantir uma casa é preciso que
o locatário negocie cedo. "O

melhor negócio é começar a

procurar em outubro",
aconselhaMaia.

Quem pretende passar os
dias de folia em BarraVelha,
também precisa se adiantar.

Segundo Maia, o indicado

para os que querem locar um

imóvel é que comecem a

procurar nos primeiros dias
de janeiro. "No carnaval o
I d

. .x . Iva or os imoveis vo tam a

ficar mais caros, por issoé
recomendado se 'antecipar à

data", orienta.
HOTÉIS>OShotéis também

tiveram uma boa temporada.
Segundo o mesmo balanço da
secretaria deTurismo, 1000;6 dos
dormitórios estiveram ocupados
durante a semana entre Natal e
Reveillon. Estima-se que a rede
hoteleira tenha crescido cerca de

40% neste verão. Segundo o

gerente de um hotel da cidade,

Mareio Esmera, até dias

depois do Ano Novo o esta

belecimento estava funcio

nando com toda a capa
cidade. Agora o local está

8()o�,ocupado. "Tivemosmui
ta gente de outros estados.
Devido ao problema da avia
çãopessoal preferiu vir para
Santa Catarina, porque o

aCeSSO � mais fácil", relata,

,

Acidente envolvendo dois caminhões

é o quarto registrado este ano na B�
GUARAMIRIM ' RomildoSchaidhauer, que saiu de

Um acidente envolvendo dois Guaramirim com destino a Porto

caminhõesdeixouo trânsito lento

e emmeia: pista por cerca de uma
hora ontem à tarde noKm42,7 da

BR-280, nas proximidades da

FazendaWeg.Não houve feridos.
Foi o quarto acidente registrado

.

este ano na rodovia, no trecho

entre o trevo daBR-10 1 e [araguá
doSul.Nenhumdeles resultou em

mortes.

O Ford Cargo, placas AHG
1829, de [araguádoSul, conduzido

por VF, ia de Jaraguá do Sul para
Araquari, quando bateu na

traseiradeumcaminhãoMercedez

1313, placas lID 8984, de Ca

maquã, Rio Grande do Sul. Os
.

dois veículos ficaramparados sobre
apistadurante cercade umahora.

O motorista do Mercedez,

Alegre, contou que o trânsito

estava lento e que dirigia a cerca

de 40 quilômetros por hora,
quando parou na pista, por causa
do congestionamento. Foi aí que
ocorreu a batida. Ele não se feriu.

Segundo o condutor do Ford

Cargo, um terceiro c�ão, na
frente dos dois veículos que colidi

ram, chegou a san:dapistaquando
a filade carrosparou.VF ficou pre
so às ferragens, mas conseguiu se

soltar e sair pela janela, sem fen
mentos. "Liguei para omeu chefe
da cabine e até disse que estava

preso, com as pernas entre a barra

de direção e o painel", relatou. VF
,transportava combustível, mas
disse que o tanque não foi atin

gido. (CarolinaTomaselli)

Batida deixou trânsito lento na rodovia por cerca de uma hora

MotocicListas ficam

feridos na BR-280

AmauriClodoaldodaSilveira,
quedirigia amotoCGTitan, placas
MBS 0375, diminui a velocidade
para ver o primeiro acidente. O
motociclista que vinha atrás não

,

conseguiu frear e bateu na moto.
EdivaldoJosédeOliveira, 24 anos,
nadasofreu.JáAmauri teve várias
ferimentospelo�rpo e foi levado

,

para oHospitalSão José, em jara
guá do Sul.Na garupa dele estava
Sirlene Tomaselli, 25 anos, que
também semachucou e foi enca

minhada para o Hospital Santo .'
. Antônio, emGuaramirim. (Cf)

GUARAMIRIM
No domingo, outros dois

acidentes, desta vez envolvendo

motos, foram registrados na BR-
280, tambémnasproximidadesda
Fazenda da Weg. No primeiro,
AdrianodaRasa, 25 anos, fraturou
a perna ao atropelar umcachorro

que atravessava a pista. Minutos

depois, umamotobateuna traseira
de outra, deixando dois feridos.
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A ESTRELA
Gisele Bü;dchen, que desembarcou ontem, no Brasil para o desfile
'da Colcci no Fashion Rio - que rola hoje-, começou o ano de 2008
muito bem. A top está na nova campanha da Versace clicada por
Mario Testino, belíssima como sempre. E hoje a atenção estará toda
��ltada para a número um do mundo da moda.

Prató êspeclal
dodia:

Alameda 25, salafi
Fone 3055 222

"-ran90 Xadrtll.z com pão
italiano

Tecnologia na passarela
Fashion Rio iniciou ontpm, com dpsfilp da Ulica Ripilica. Hojp, a
grandp atração é a estrela Gispla Bündchpn, quP dpsfila ppla Colcei.

Foi com o tema Tecnologia e Inovação que a

Fashion Rio iniciou a sua edição de Inverno

2008, ontem, na Marina da Glória. O desfile
da marca da Marisol, Lilica Ripilica, foi um
dos destaques da abertura. Até sábado, as
passarelas cariocas armadas em três tendas
serão atravessadas por 34 importantes marcas

nacionais, como a Sta Ephigênia, DTA,
Sandpiper, Mara-Mac, Cantão, Drosófila e

Maria Bonita Extra, dentre outras. As
baianas Márcia Ganem e Luciana Galeão são

presenças oficiais no calendário carioca.

"Agora, vamos falar de tecnologia porque, ao'
contrário do que muitos pensam, o '

casamento do artesanal com o tecnológico é

possível � estará na ordem do dia", afirma
Eloysa Simão, idealízadora e coordenadora
da Fashion Rio. Vários painéis vão compor o

visual da Marina, criando um jogo de
diferentes perspectivas e ângulos de visão com

desenhos que lembram pixels.

DÊ O BOTICÁRIO DE
PRESENTE E APROVEITE

TAMBÉM PARA ESCOLHER O SEm
Longe da Marina, algumas marcas passeiam'
suas coleções de Inverno pelos prédios
históricos e cartões-postais do Rio de Janeiro.
Com a presença de Gisele Bündchen, a
Colcci desfila no Centro Cultural da Ação
Cidadania hoje; o estilista mineiro Victor
Dzenk no Copacabana Palace; a Tessuti no'
Museu Histórico Nacional; a Redley no
Armazém 6 do Porto do Rio; e Layana
Thomaz no Prédio da Oi Futuro.

As novidades são as estréias da Coca-Cola

Clothing e da AcomB nas mãos do estilista
Beta Neves, dono da marca Complexo B. O
calendário também engloba o projeto Rio
Moda Hype, -responsável pelas revelação de
novos criadores no mercado da moda.
Dentro do tema, a idéia é destacar a

importância de se aliar design à tecnologia.

.

'0Boticário'
\f(1C� pode ser O que quiser
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•.Funileiro/Pintor

®Mecânico·

®Auxiliar Administrativo
•.Consultor Técnico
@Vendedor de Veículos

G Aprendizdé�M .

. �Aprend'iz de
.

G Eletriqista - exp
�:

.

G Estoquista
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2 O CORREIO DO POVO

DAR
P$.:;8$ _

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

eel: 9975-2142
e-mail: cunha@néluno.com.br

Rua WalterMarquardt, 2665
Barra do Rio Molha

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

FIORINO - Vende-se, 05. Tr: 8415-
6003.

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

PAllO - Vende-se, 06. Flex. campI. -
PAllO - Vende-se, ELX. 04/05. AR.
OH. VE. TE. AL.RL. Tr: 3275-6977.

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

9134-7763.

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

UNO - Vende-se, Mille.' 93. R$
7.000,00. Tr: 3370-8415 ou 9654-
9585 após 17h.

STILO • Vende-se, 1.8, 16v,
completo, 2003. Impecável. Tr:
8406-4447.

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

3370-7942

-

GANHADORES DO SORTEIO
Dos 2- prêmios de

R$ 250,00 em 'dinheiro

1 ° premio: Jairo Leandro Gutz
2°· premio: João Fernando Mayer

�M�stra®
ESCAPAMENTOS E CATALIZADORI!S

ESCAPAMENTOS

BARUM
PNEUSPNEUBACK

CUO SEDAN 1.616V FLEX 2005 PRATA

TER A-FEIRA, 8 de janeiro de 2008

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

ESCORT - Vende-se, SW. 98.

compl. -AR. R$· 15.500,00. Tr:
3273-1798.

.

(47) 3276-3250

ASTRA - Vende-se, 07.8V 4p. compl. R$
45.400,00. Tr: 3275-1754au9933-4763.

ASTRA· Vende-se, 99. cornpl. GNV.
azul. R$ 23.500,00. Tr: 9983-1925.

ASTRA - Vende-se, Sedan 99. preto.
R$ 21.000,00. Tr: 8817-1159.

BARRA
AUTO CENTER

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

.

• Escapamento • Suspensão
• Borracharia" • Pneus

CELTA - Troca-se, 04 por
caminhonete Strada au Courier. Tr:
8405-7339.

CELTA - Vende-se, 02. básico. R$
17.500,00. Tr: 8437 -3040.

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

R$ 2.300.00
ou NADA DE ENTRADA

+ 36X DE 149.00

({Hunter 1252005 cf partidal í TOM 2251998 r
�--------------

R$ 3.500.00 R$ 3.950,00
ou R$ 200.00 de entrada

+ 36X de R$)65,OO

PLACIDINO
1W0705

í CG TITAN 150 2005 r rf TITAN KS 2007 t í FAN 1252005 t

R$ 4.400.00 R$ 5.800.00 R$ 3.950.00
ou NADA ENTRADA + OU R$ 500,00 ENTRADA OU NADA ENTRADA

48X DE 179.00 + 48X DE 224.00 + 48X DE 169.00
,

1 YBR2005 1 i TITAN 1252002 r iWeb 100 2003 ci partíde]:
R$ 3.950.00

-

R$ 3.550.00 R$ 2.700.QO
ou 300.00 de entrada OU NADA ENTRADA ou R$ 200.00 de entrada
+ 36X R$ 188.00 - + 48X DE 159.00 . 36x de R$ 143.00

ESCORT - Vende-se, zetec. CampI.
GNV. R$17.000,00 .. Tr: 8437 -3040.

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

.,

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1400 - Sala 01

(47) 3273.00.66Centro - 89251 - J 00 - Jaraguá do sul/se

KA GL 1.02004 BRANCO

......................................................

"j
I

I SCENIC RT 1.6 16V 2000 AZUL I
l . . ._ ....._. ._._. ._._ . ...J

t
..

Rua: ""al,terMarquarat, 1.850 PRÓXIMOA1.0.JAYA�AHA
__ _:___� __:...�...rot��9aut:OI'l'l�vel ...con'l--brLnei

MONDEO - Vende-se, 98. campI.
GNV. R$ 17.000,00. Tr: 8402-
9209.

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

RANGER • Vende-se, XL. 96.
campI. GNV. Tr: 8822-2648.FOCUS - Vende-se, 02. prata.

campI. Tr: 9947-9765.

CG 1251995

SAVEIRO 84 1.6 FLEX 2006 PRETO SAVEIRO SUPER SURF 2008 PRATA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TERÇA-FEIRA. 8 de janeiro de 2008

R$11.600,00. Tr: 3273-0799.
DEltTIVES
PARTICULARES

• SigilO absoluto
• Causas .rabalhistas
• Extraconjugal.
• FunDs e roubos'
• Pessoas desaparecidas

NAO SEJA O ULTIMO A SABER

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

CORSA - Vende-se, Wagon. 00.
AR.OH. VUE. R$ 19.000,00. Tr:
9121-6948.

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

MONZA • Vende-se, 94. 4p. GNV R$
13.500,00. Tr: 3275-3538.

S10 . Vende-se, 97. cinza. CampI.
GNV CUR. R$ 24.000,00. Tr: 9128-
8100.

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

VECTRA - Vende-se, GLS. 94. compt.
GNV. azul. R$ 16.000,00. Tr: 9,128-
8100.

VECTRA - Vende-se, GLS. 97. campI.
R$18.000,00. Tr: 3276-1914.
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1.,4., VEíCULOS

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

FUSCA - Vende-se, 79. Fafa. ou

troca-se pormoto. Tr: 8424-2073.

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

1.5 VEíCULOS

FUSCA - Vende-se, 80. R$ 2.800,00. A3 - Vende-se, 01. 4p. automático.
Tr: 3273-1688. Tr: 3372-3626.

FUSCA" Vende-se, 81. R$ 2.300,00. CLASSE A - Vende-se, 160.02. preto.
Tr: 8809-5662. revisado. Tr: 8424-2222 ou 3373-

3373.
FUSCA • Vendes-se, 74. branco.
Bom est Tr: 3275-2416. CLASSEA· Vende-se, 160. 05. preto.

único dono. Tr: 8424-2222 ou 3373-
GOL - Compra-se, 16V 4P. 00 à 02. 3373.
Tr: 3374-0649.

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

GOL - Vende-se, 03. Power. R$
21.500,00. Tr: (47) 3273-5497 ou

9963-7717.

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

GOL - Vende-se, G3. 99/00. prata. R$
20.000,00. Tr: 9992-7268.

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

GOL- vende-se, Power. 02/02. cinza.
CampI. CD. R$ 21.500,00. Tr: 3276-
1712 ou 8424-7477.

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

SAVEIRO - Vende-se, GL 95. verde.

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

L200 - Vende-se, 03. campi.
amarela. Tr: 9927-9944.

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

MICRO-ÔNIBUS • Vende-se,
Mercedes Bens.99/00.compl. c/
frigobar.TVOVO. Tr: 9654-5380.

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

SCENIC - Vende-se, 00. cornpl. CUR.
R$ 26.000,00. Tr: 3370-2461.

STRADA - Vende-se, Adventure '02.
campI. Tr:3372-3626.

STRATUS - Vende-se, 99. GNV preto.
campI. R$ 21.500,00. Tr: 9117-8337.

Consórcio

UNIAO
Aqui seu sonho é real!

CReDITOS . "70

IVIESES

.... 4_9 .... 0,00
2 .... 3,60
249,96
252, .... &

2&4,"79
320,3"7
356,00
420,29
4&"7,36
509,,59. �,

_ "'..... �, 1

LIGUE E FAÇA SUA CONSULTA! .

O CORRElO DO POVO 3

[4n3213-6806 9116-2408
RUA JOÃO FRANZNER, 201 • SÃO LUIZ

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

Rua: João Januário Ayroso, 80 - sala 03 - Jaraguá do Sul
Site: www.uniaocat.com.br - E·mail:uniaosilver@netuno.com.br

3371·81'53

9936·1304

ABORATAMBÉ
CONSÓRCIO DE IMÓVEIS
CRÉDITOS 120

MESES o.
m
o
o

ro
o
0)1
o

PlANOS DE CONSÓRCIO
PARA VEíCUlOS

1.271,64

381,49 324,17
378,20
486,26
540,29 -

Z
O
O

.... 2_"7&0,00

100

MESES

648,34
756,40

30.000,00
445,0735.000,00

40.000,00 508,66
635,8250.000,00
762,9860.000,00

70.000,00 890,15
1.017,3180.000,00
1.144,4890.000,00

864,46
972,51

1.080,57
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4 O CORREIO DO POVO

CAIXAS - vende-se, 2 pi moto. Tr:
3275-2079.

KIT GNV - Vende-se, pi carro cl
injeção eletrônica. R$ 1.300,00. Tr:

.
3370-2461.

ERVINO - Vende-se,' 13x35. R$
12.000,00. Tr: 3371-8952.

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

VENDE-SE - CI 450m2 e casa de
mad. outroca-se porumachácara au .

terreno. Tr: 3370-3690.

1.8 VEíCULOS

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

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

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

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

BIZ - Vende-se, 05. vermo cl partida.
Tr: 3372-3626.

BIZ - Vende-se, 05.KS. R$ 3.900,00.
Tr: 9975-0117.

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

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

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

CG - Vende-se, 125. 94 azul. Tr:
3370-3287.

COMPRA-SE - Financiada. Tr: 9957-
.

1316.

POP100 - Vende-se, 07. amarela.

Capa, capacete e cadeado. Tr: 3274-
8655.

SHADON - Vende-se, vT 600. 02.
chumbo. cl nota.c/ 7.450Km/

original. Tr: 9157-3000 ou 9118"
.

3000.
. .

WEB100 - Vende-se, prata. 06. R$
1.700,00. +

-

23x R$ 218,45. Tr:

3275-0945(tarde) .

XTZ - Vende-se, 125. 05. R$
5.000,00. Tr: 3374-1117.

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

2.1 IMÓVEIS

TERÇA-FEIRA, 8 de janeiro de 2008

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

TITAN - Vende-se, 97. R$ 1.000,00i ...

+ 20x R$150,00. Tr: 8429-0678. ;- COMPRA-SE _ Até R$ 30 000,00. Tr:
9956-9656 ou 3273,1090. .

IS I'I,OG .0 Pré
I + II deISJ',"
Caraderísticas
• Grav!I¢o: digital de caRversos
• Cronômetro
·Jogos

.• Tocador: de MP3 Walkman
• ConectlvidQde por infravermelho
'RódioFM
• Câmera digital integrada

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

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

'PIÇARRAS - Vende-se, 249m'. 4 qtos.
2bwc. Pr6x. bali hal, Tr: 3371-5821.

PROCURÁ-SE - PI alugar. Barra Velha,
Barra do Sul outnseaca. Tr: 3370-5704.,'-'

,." :PROCURA-SE - P/alugar, p/ umcasal sem-
-filhos, Tr: 8811�9450:oU 9653-4141. ;

.

PROCURA-SE,Pf,áIUga�.2. qtos. Figueira;·
'.

Vieira ou CentenáriO aié R$ 300,00. Ir:
.

9133-7987.
STRADA - Vende-se, 95. Tri 8823-' -:

.

02190u3371-9349.
'

.. AMIZ�DE: - Wnde"se: 87m'. R$
.

'SANTOANTÔNio-vende-se,nova.Alv.cl
.
..' ,': 110.000,OO.Tr:&405-6511.·';. 60m'. 3 qtos. Tn 3371�0853 ou 99i7c

TITAN - Vende-se, 150KS. 05. Ir: .: '
.

.:
.

7291.
.

3371-1758 ou 9993c5857. >
" ,�.', AfillZADE - vence-se; &eminova. Alv. 2 "

.

1<·...

." qtos:, 10m,. aceito fmanc. caixa. Tr: 3370. ·"lIBATUBA - Aluga-se, pl temporada. Tr:
3076 ou 9942-8890. 3370-0205 ou 9129-6242.'

.

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

TORNADO - Vende-se, 04.' cl
2.000Kmoriginais. Tr: 3373-0917.

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

CORÚPA - Vende-se, cl 2· sI. com. na

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

CZERNIEWCZ - Vendê-se, 204m2. R$
140.000,00. Tr: 9654-5380.

ILHA DÚIGUEIRA - vence-se, cl 120m'.
alv. R$ 80.000,00. Tr: 3371-7888 ou

. 8807-0502.

.

Samsung C500
cf câmera

Preços a prazo no crediário TELPAR
Nokia 1600

" 2.2 IMÓVEIS

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

CENTRO, - vende-se, Edifício Jguá.

100 andar. 2 qtos, Tr: 3372-1192 ou

3370-9352,

RAPAZ - Precisa-se, pi dividir no

centro. Tr: 3372-2526 ou 8804-9308.

" VENDe-SE -1"Qto. + suite. Sacada. ;

Móveis sob medida. R$ 103.000,00.
Tr:.8402-8022.

1,2�,3 IMÓVEIS
'w

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

B. RIO MOLHA - Vende-se, cl
378,04m2 próx. Pref. R$ 65.000,00.
Tr: 9952-7337. KITINET - Aluga-se, João Pessoa. Tr:

9116-6111.
ERVINO - Vende-se, 12x30. R$'
12.000,00. Tr: 3371-8952.

JOÃO' PESSOA - vende-se, 28x24:;
'Tr: 9654-3520:

KITINET - Procura-se, kitinet pi
alugar prõx, centro, Tr: 9979-3142.

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

'RES; GRUTZMACHER � Vende"Se; c/. .3273-1090 .

689�64m2. ir:'8&38�2666 ou 8805"
'1031. PROCURA-SE - moça para dividir

aparta-mento mobiliado no Centrp.:
riFA. SCHUBER ". Vende-se, cl �

, Tr:9975"6297, após 18h,2.000m. Tr: 9:165-3174:

; 2.6 IMÓVEIS

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

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

ÁREAS NOBRES
RESIDENCIAL

(1) 1.153M2
_ (2) 428M2

(3) 724M2 - ALTOS -

VISTA PANORÂMICA
PRÓX. AO CLUBE ACARAL

Tratar: 9922-1188

,.. ,

(47) 3376-3684 / 9975-0200
Rua Mana Urnbelina da Silva na 35 - Vila LenZI - Jaraguá do Sul I e-mail locaJa@uol com br

"I

I

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

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

,

Rua Exp. Antônio c'arios Ferreira, 850 - Sl 01 Nova Brasilia 3310-626IE-mail: financiamentos@ibest.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TERÇA-FEIRA. 8 de janeiro de 2008

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

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

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

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

.. 11,,···_>4 .�.
Rua Bertha Weege, 1087 • Bàrra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- Fone: (47) 3376-2206 - E-mail: plimélagame@holmail.com

Cedro M6\1éis .

Portão életrônict»
lntertone'
Câmeras - cftv

Rua José NarloGh. 1456 - São Luis

multicom.jgs@;)brturbo.com.br

FELIX GAMES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

VEND� DE GAMES E ACESSÓRIOS
PARA TODAS AS MARCAS

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

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

Ps2 SLIM DESTRAVADO
+ 2 CONTRO�ES
+ 3 JOGOS
POR APENAS R$ 650,00

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

Rua João Planincheck; 126-Nova BrasiLia - Jaragua do Sul- se
E-mail:felixgamp@terra.com.br Fonp:(47)33704129
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VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos �1f!ilUMANA

Rua Jorge Czerniewicz. 1245 (Rua do Hospitall

Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (471 3371-4311

Fax (471 3275-1091

recrU1:amento@humana.com.br I ww.humana.com.br

Recruta é 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)
_10, 2° e 30 tumc). - FRESADOR (8622/8768/8779)
-AUXILIARDEPRODUÇÃO-RllsidiremMassaranduba (8761) - GERENTE COMERCIAL (8738) - Superior Completo/ Pré
- ASSISTENTE TÉCNICO VENDAS (8215) - Superior Moldados'
Completo em Eng. Química. Química ou Farmácia - - GARÇON (8756)
Experiência na área comercial de cosméticos. -IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (8754)
- ASSISTÉNTE DE LABORATÓRIO (8763) - Técnico em - MENSAGEIRO (HOTEL) (8756)
química ou alimentos. -'MECÂNICO DE VElcULOS (8578) - Com experiência em

',� ANALISTA DE EXPORTAÇÃO (8742) _ Dominio geome.tria, suspensão e balanceamento.

'�lnglês/Espahhol·, e Alemão.CQnheCimentó técníco-. em
- MEC�NICO MONTADOR (8728/8133)

� Ingredientes pa(íl .a industria de Alimentos e suas
- MECA,NICO DIESEL (8707)

_

, ,aplicaçôes.Perfil',.comercia!.Disporiibilidade para ser
- '.IVIECANICO DE MANUTENÇAO (8749) - Empresa de

,

tr t· ld E'X!
.

.
.

, .,
'. Alimentos.,

.

ans en o para. enor." " '" ..
'

"
.

-QPERÁbOR DE CNC (8721/8768)
- ASSISTENTE'.DE VENDAS (875�1- .V�ndas Internas e -OPERADOFí DEMÁQUINA(8771)-DRY OFf-SET.
Externas, Sup�npr completo ou cursapdo: ,•. ' _ OPERADOR DE EMPlÜIADEIRA (8777/8778)
,- AT�NDENTE DE AÇOUGUE EVERDURAS'(8739) - PROGRAMADO.R DE COMPUTADOR DELPHI (8673)
_ ATENDENTE DE INFORMÁTICA' (8'131) �iDiSpOl]ibilrdade

- SUPERVISOR(a) QE COSTURA (8757) _

d H
,.

E
.

M'd' C 'I -sÓ: .: , -SOLDADOR(8674/8774)·."e orano, ns,mo elo,. omp eta., .,

'

,_ TALHADOR/CORTADOR DE TECIDOS (8699)
." AUXILIAR. DE ELETRICISTA. (8783), � -Elétrica, _ TORNEIRO MECÂNICO (8622/8768/8779)
Manutenção,. M.ontagem 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 - VEND�DOR EXT!:RNO (8744) -Produtos Gráficos
gestão empresarial, dar suporte' e treinamento, análise de - VENDEDOR INTERNO (8745) - Auto Peças
processos empresariais, definição de parüculandades no - VENDEDOR EXTERNO (8775) • Alimentos

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

_ CORRETOR DE IMÓVEIS (8729)
- �ENDEDOR EXTE��� (87!0) - V�nda de materia�s
eletncos em geral, paineis elétrlcos. serviços de engenhana
e manutenção elétrica e eletrônica e obras na área elétrica,
Região de Abrangência: Jaraguá do Sul, Corupá,
Guaramirim, Schroeder, Pernerode.

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

.���._�Y!l_�ç�ª� _ _ _ __ _ _

ACCESS

1 30 12/02 a 13/031'08 19hf.s22h

! 30 16102a26/04I08 13tlà517h

i 76
r

����9!!!I_!_ç!?��S�!!!,�.9._�__ �!���__________ ---------------------.---------------.------.t.---�º
SolldwDrks ! 40

._. __ . __ ._ .. .. 1�_º�_�_.?Ç!!º_!?{.º!L._ ._

__ . -º�ºª_�__ t�!9.!:¥.Q_ª._ ..• __ ...

08103a 31105'08

.. . __ . .. 1.S#_!.fH!:_�n_. _

__ . . __ .. �_�_5!�_�7.!:!: _

Shllls!2h

Certifica ão MCP ! 64 15.'03 a 19/07/08 13h&s11h

• 32Illustrator 25103 a 06/05108 19h&s221l
,

.fE.��'!__:.E.l!!!��!�_�U!:!?!!!!�1�_�.!!!£�!'!!�_'!�t?.g��!���_��J ._. __ .L. __ �º ..

BR OFFICE ; 40 25104 a 08/W08

MDdelagem�.!5?..§!_údlo .M_�M> ____í-_�O'_+_------",-"'O/O=s e'-"'09=/08/=OB'---,
CISCO· M6í:1ulo III i 70 12/05 a 30/07;08

13hàsHIl

19hàs22h

! 100 17/05a06112/08 13hàs17h

j 100 19hàs22h

21101 a 25/01í08

21/01 a 25/01/08

Rua dos Imigrantes, 410 - Fone (47) 3275-8400
.

E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br - Site: www.sc.senac.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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· Gestão Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)
· Comércio Exterior .

· Gêstão 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

entro Politécnico
.�� -

'

...Geraldo Werninghaus

cepeg, Cursos Técn'icos

TERÇA-FEIRA, 8 de janeiro de 2008

'RODíZIO DE PIZZAS, MASSAS,
CHAPEADOS E BUFFE.T DE FRIOS

-

OISIl Pizza
'3275-2876
Todos os dias a partir das 18h30

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

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

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

CURSOS:

Sistemas de Informação
1 ano e meio

Acionamentos Eletrônicos
2 anos

Segurança do trabalho
2 anos

�Edificações
2 anos

-

Email:cepegcepegsorg.br
.

Fone/F
Veja programação de cursos especiais no site

: 3273-5267
,

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

AGROPECUÁRIA - vende-se, el clientela.
formada. Três Rios do Norte. Tr: 3371-
4732.

ANDADOf{ - Vende-se. R$ 50,00. Tr:
3273-6683.

ANTENA - Vende-se, parabólica cl
. 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$ 500,00. Tr: 8403-6564 .:

ARCO E FLECHA - Vende-se, pi tiro ao

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

ARQUIVO - Vende-se, de ferro. R$ 50,00.
Tr: 3370-9411 ou 9183�5517.

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

.

.

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

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

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

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

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

.

BICICLETA r Vende-se, infantil. Monarki
roxa. R$ 50,00. Tr: 3370-5966 ou 9147-
4666.

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

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

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

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

_IiMaseC4a . , .' ,

. �e;ooit ���Jc�'.aY�m
lw;i<l&ltix€�frm lrilXfSefsili1!l..__
?áildw<I (/JrirliOOs&''(liaiel

}� .fõdeh
�tlfiá?)ql;jlal k_o:f.]1ktos

R: \lí�1lmt!M!'Oilin - [kw :�Ikli 3275·116119104'·2393

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

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

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

CÃO - Vende-se, 2 filfíotes de York shire .

macho. R$ 500,pO. 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.

CÃO - Vende-se, filhotes de labrador. cl50
dias. Tr: 9605-8150.

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

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

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

CAROÇERIAS BOIADEIRA - Vende-se, pi
Volks, acessénos pi acampamento em

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

CARRINHO - Compra-se, de bebê p!
gêmeos. Tr: 8419-5933 ou3371-4710.

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$
350,00. Tr: 3372-0071.

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

CAVALO - Vende-se, pequeno porte pi

cavalgadaat anos. R$ 500,00. 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$
50,00. Tr: 3370-1856.

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

CONSÓRCIO - Vende-se, imobiliário
contemplado. R$ 33.300,00. Tr: 3372-
60610u9103-7991.

CORTADOR - Vende-se, de grama Trapp.
R$150,00. Tr: 9943-7636.

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

ESTANTE - Vende-se, de mogno grande.
MDF. R$250,00. Tr: 3370-9411.

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

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

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

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

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

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

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

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

GATOS - Doa-se. Tr. 3275-1 oo20u 9152-3651.

GELADEIRA - Vende-se, 6p. seminova. cf

garantia. Tr: 8401-2795.
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GELADEIRA - Vende-se, industrial 6p. R$
6.000,00. Tr: 3273-7563 ou 9167-8776.

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

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

LANCHONETE· Vende-se, prõx, malwee.
compl. Tr: 3371-1 019 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 cf
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.

MESA - Vende-se, inox. Industrial cf centro
1 ,80x8D: Tr: 3273-7563 ou 9167-8776.

MESA - Vende-se, pi escritório el 3
gavetas. R$6D,OO. Tr:9943-7636.

MOTOR· Vende-se, de popat OHp. R$
1.200,00. Tr: 3372-2818.

MÓVEIS - Vende-se, roupeiro, cama casal
c/ colchão, sapateira. Tr: 8834-1000.

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

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

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

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

10001 Cartões deVisita **

Gráfica'
, Jaraguá' �I

gr.
II

1000 I Panl1810S *

graficajaragua@bol.com.br

Rua Jorge Lacerda, 46· centro· Jaraguã do Sul
R. latão do Rio Dtollco. 6lt7
o.""..",imo'@9moll.com

BANWiO &TOSA
CONSULTÓRIO VnERINÁRIO

HOSPITAL - Ci..ÍNICA VETEl:UNÁRIA - PET SHOP - CANIL

O maior centro ile serviços para câes e gatos do Estado

Hotéis para animais com cuidado dObrado
e atendimento 24 horas no local

SPu cão e gato ficaram muito m�is tránqüilo com a boa opção de hotel pra.
não deixar eles sozinhos nessp feriado,

Anno ao Hospital Veterinário Duhan·Tamy's, temos agora canis-cercados,
cobertos, com sOlariun, pista de [,mr e adestramento com incluindo

assistêncià de adestrador e vetl'rinário 24 horas no local. .

Reserve já a hospedagem de seu amigão e viaje tranqüilo.
Duhan Tamy's, eleita 2° ano consecutivo a melhor

cliniea veterinária do estado.
Hospedagem a partir IW R$15,OO

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

CLfNfCA VETERINÁRIA

Rua Bernardo Dornbusch, 2181 - Vila L�lau

ADESTRAMEtJTo DE c.ÃES
.

�AtJflo E ToSA
c.REcHE P/cÃES
ltoSPEl>AGEM

I/EtJDA DE HLItoTES
PETSItoP

Hospl'dagl'm a partir de R$ 7,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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a, ESTÉTICA
'

Consultório Médico
Estética Facl•• e Corporal

Dr- Cri.tl.no MolOn

3371-9781

iap FARMACIAS-MANIPUlAÇAÔ,

A fórmllla
'da sua
saiíd� ..

Ru� Rfinoldo Rau, 289 - SL 1 • Cfntro
Tel 3215 3387

Ji' SAÚDE BUCAL

Odontologia 14 h

../'".) i I J'J__,-.J

I��" SAÚDE BUCAL <", PILATES

(j)r. 'lJiiago ':Monseff(/3ore[a
�l/SC·->Ut1

!M.rstrr em Implàntodi.mf:ia
I£sprciafista em fmp{á,,!Mi.mtia
£spr.tüllista em tt+.ri�úmtia

.

COmeaqua{
tProfE.'íi!� Tel.: (47) 3055-2796

� Pilate<_; �> NU1tic;M � PeI"SOl\élI TratN!r
11: F� Estenie& R CondlClOoaMe.fitO cat"dlO Va$C\ltar

4730552090Rua João Man.aln, 103 - (Mrul) - J3f"�!U<1 do Sul
E-mail: dinica&orrident@superig.oom..br

OSTUDIOTOPPILATES pensando num atendimentoglobalízado que atenda os objetivosde nossos clientes, abre novas parcerias e conta
agora com outros serviços que se encaixam as suanecessidades para ajudar você quando o verão chegar.

MASSOTERAPIA - DRENAGEM LINFÁTICA � ISOSTRETCHING

Amassagem produz efeitos reflexos que levam a sensações
de prazer ou relaxamento. A sedação é um dos efeitos fisiológicos da
massagem muito Importante. Esta é obtida quando a massagem é

feita de modo repetitive, sem variações agudas na pressão nem

mudanças de irritantes no método de aplicação. Esses efeitos

agradáveis resultam em relaxamento do músculo, dímínuimdo a

contratura, aderência e fibrose muscular, retirada células mortas da
epiderme, aumento do debito urinário e a excreção de algumas
substâncias metabólicas, relaxa ou estimula a musculatura:

dependendo da maneira que é realizada a massagem. Como efeitos

psicológicos,melhora a ansiedade e a tensãonervosa.
No caso da Drenagem Linfática Manual, é usada na

estimulação da circulação linfática que ajuda o corpo a eliminar
toxinas e na nutrição dos tecidos. A estagnação dos gânglios
linfáticos pode causar dor. Indicada no caso de edemas pós
operatórios e pós-traumáticos, intragestacíonaís, tratamento ou

prevenção de diversos distúrbios, stress, esporte e estética, pré e pós
cirurgia plástica, tratamentosde revitalízação facial.

, Como métodos específicos de massagem temos a

reflexologia podaI. É uma técnica específica de massagem aplicada a

determinadas áreas dos pés que permite a recuperação gradativa do
bem-estar. Com este método pode-se aliviar os mais variados
sintomas, desde aqueles como dores musculares, enxaquecas,
problemas digestivos, sexuais, relativos à menopausa, até aqueles de
ordem emoêional como as depressões, ansiedades, etc. Esta terapia
possui também um caráter preventive, já que se pode detee;tar nos

.pés, por considerá-lo um lugar' de alarme, um desequilíbrio
energético antes que surjam os primeiros sintomas de uma

dererrnínada enfermidade.
O Método Isostretchíng baseia-se em uma cinesioterapia

de equilíbrio, que mantém e controla o corpo no espaço corrigindo
as posturas corporais, fIexibi'lízando as parte rígidas e fortalecendo as

debilitadas. Ométodo trabalha com a consciênciadoconhecimento
. do corpo através da correção de exercícios; com a mobilidade
através dos alongamentos musculares e movimentos do quadril e
diafragma, através de contrações isométricas; trabalhndo também o

controle respiratório e o dominio das sensações da posição com

intenso trabalhomuscular.
O STUDIO TOP PILATES, conta com profissionais

qualificados pará prestar um ótimo atendimento personalizado a

você que se preocupa com sua saúde e bem-estar, na área de

Educação Física, Fisioterapia e Nutrição, garantindo ao cliente urn

foco de atendimento global e devidamente estruturado para

alcançar osobjetivos desejados.

Whatana S. Girotto - CREFITO 101441-LTI/f
José Henrique Motta - CREF 8112-G/SC

A&'ENDE UMAAULA IDI.'PERIMENTAL E REVOLUCIONE SUAVIDA
TOPPILATES
RuaWaJdemiro Mazurechen, 33 - sala 10 Entrada do Hospital São José
473055 2090 www.toppí!ate.s.cQm.brtoppilates(q}tQpi!ates.com.br

1&:10; PSICÓLOGA
.

,

,

" ClíNICA •

"

, CASA NATURAL

Chris - Ervas - Gaos - Cel'Pais
Granolas· Sucrilhos • Ught-diet

Temperos - Cápsulas· Condimento

Fone, (41) 3215·2450
Muc.doMunícipal
Av. Getúlio V�"'" 503 - Ctnlrn • J.r'lul do Sut
e-m.i[,cau-n'blral@IIot.too1,br

Iii FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO ,

' . SAÚDE BUCAL

* CURSO DECABELEIREIRO
* MANICURE/DEPILAÇÃO E

MAQUIAGEM
* MASSOTERAPIA

(47) 3275-4125
Rua João Marcatto,> 156 .: Centro

jaraguâ do Sul,

Ie SAÚDE BUCAL
.

CUnic�Gml

Implantodontia
Cirurgia
Protese
Endodontia
IJentfslica

'Ora Andreza Cristina Sgrott
Cirurgiã - Dentista eRO - se 8671

Rua JoaG MarcaUo. 62 Coolro - MlJUa do SIJlISC

3371.sm Emergência: 8424-7027

� §&iiW
- OralMe/! lit=-�jo
;;;� CRO-SC527Q

C£HTR(I DE IMPlANTES DENTÁIIIO$ E
CIRURGIAS AVAIIÇAllAS

.

,�" NUTRICIONISTA

EKJLiBRlO

M('dicam�ntos em geral.
MdnipulAÇ�O dr ftirnmlils l1!!!ruc�s

FltfiWrJjlleos e

Cosmftltos ffi3nlpulildos
EEu;2@.COM,
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O CORREIODO'POVO

ANO NOVO, BOLA P� FRENTE,!

Que 2007 foi um ano positivo para as pessods da microrregião,
não hd dúvidas. Plena oferta ',de emptegos e ,preços "acessíveis,'
aliados às facilidades de crédito tornou, (l 'vida :da' imimsa :
maioria mais amena no desejo de melhorar de vida., Is�O ê 6timo,
mas jd faz parte do passado'. Um novo ano estd aí e. -após a's '.

comemorações de Na;tal e de Reveillo'n, milht;Lres dé pessoas, ,

voltam nesta semana às'suas atividades làborais do dia,a·dia. A·
colima deseja paz, saúde, amor e bem-estar f'in�nêeiio, sÓ�ial e

- d' d·
'

"

11' ''','' 'i"Deus no coraçao e to. os e11l2008. ,yarJ1os.:. que vamos......

BOASFESTAS SETE MARAVILHAS

Este colunista •. a:gtad�cé, e : :Amanh.ãj'�a'edicão de'Càras;'·
retribui os votos', de: Feliz,Ano .todos poderão conferir quais
Novo, recebidos' através: d�" São,: as Sete Maravilhas do
telefonemas e e-mails, Não'võ::u;/ 'B'fks'iL Pa�rtiÜpa�'r�rt1 �d''O' '

descrever os nomes� póis
'

teria,' "concurs'o, reali:zado 'p'dá
que usar a coluna toda: Valeul , ',' revista; trinta IT10nllmeritos.,

, ,p� Santa' Catarina" quem. está
corrcorrendo. ,

e�tre' as ': mais
belas . maravilhas do . pafs
tropical é a ponte Hercílío Luz, ,
de Florianópolis.

BIG BROTHER

Hoje à noite, após a novela Duas ,

Caras, comeca a disputa 'do
'

maior reality 'show do País. As'
'especulações que davam conta

,

que teria uma 'jaraguaense
participando foi puro balão de
ensaio.' Aliás, nenhum: barriga
verde fará parte do BBB7. Quem
estará na casa mais famosa do
Brasil serão três cariocas, seis

paulistas, uma' piauiense, um

capixaba, uma gaúcha, uma

brasiliense e um paraibano.
Então comecem a espiar.

BOAS NOVAS

Ano novo, vida nova ... e, é claro,
roupas novas também!

Começando o ano com o pé
direito, a boutique Cúmplice,
da minha querida amiga Relms
Benevenutti, traz,muitas

novidades para renovar o

guarda-roupa feminino e

masculino em' 2008. Confira as

coleções e comece o ano de bem
com a moda! Outra' coisa, com
cadadescontão ...

11::e�P'
. Farmácia T

., arana

FÉRIAS.

Como ninguém é de ferro, o
empresário Amauri Jacobi e

sua jovem. esposa Emerita,
aproveitaram as festas de fim
de ano para passar alguns dias
em Cancun. Por telefone
Amauri comentou: "Moa, o

Céu é

aqui".

PAPOFÚTIL

No último domingo do ano

novo, na festa do Oca - em

Barra Velha' Beach, dois

amigos conversavam numa

, mesa perto da orla:.

.;: Estou corri esperança de
2008 melhor do que 2007!
- Não fala em esperança, cara.
Não gosto dessa palavra. Eu tô
ferrado. O nome da minha

,

sogra é Esperança!
- Edaí?
- E daí? Tu não sabes que a

Esperança' é a última que
morre?
O esperançoso engoliu a

cervejinha e desabafou:
, -,:,. Pior é a minha sogra! O
nomé-dela é Jesus! Depois de
morrer, ainda ressuscitará!
Chegou o Oca com mais uma

cerveja pará encerrar o assunto
macabro.

PAPO DE DOIS EMPRESÁRIOS NO BALNEÁRIO I

- Amigo ... tu leste nos jornais de hoje sobre a enorme

carga tributária no país?! Em 2007, alcançou 36% do
PIB. Significa dizer que para cada R$100,00 de

geração de riquezas, R$36,00 são destinados aos

cofres públicos! É um absurdo! Assim não dá...
- Olha que ainda se fala que há muita sonegação no

. país! Não é possível! O que é que o governo queria?
Ainda queria faturar mais nas nossas costas!? Não dá

pra agüentar... E, sabes, agora, com o término da

CPMF, como represália do governo" a Receita
'4

) Federal vai espiar nossas contas bancárias e cartões de
crédito. Com lupa digital.i.Podeii? ..... Inacreditável.

SAI A FERA E ENTRAA BELA

Sai Glória Maria e entra Patrícia Poeta no dominical
Fantástico. Esse troca-troca leva jeito de ser coisa do cronista
Luis Fernando Veríssimo. Lembra de sua declarada (em,
prosa) Paixão 'pela bela Poeta?

- 'O';'.C/f ric Trr."'" j\
'

lit, �I'''1i ut d:H ljli,
"

Conferir a Revista Nossa, edição de janeiro,
que já está nas bancas

"FRASE DO DIA
Ou Lula acaba com o Mantega 'ou Mantega
acaba com Lula eoBrasil.

TERÇA-FEIRA, 08 de janeiro de 2008 I 09

Por Gonçalves
(ITIo(lgoflcaíveS@fletuflo,ColTI,br)
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JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21 h1 °
- Todos os dias)

• Cine Shopping 2
Hitman: Assassino 47

(17h, 19h - Todos os dias)

O Amor nos Tempos do Cólera
(21 h - Todos os dias)

Bee Movie - A História de uma Abelha
(15h10 - Todos os dias)

• Cine Shopping 3
Xuxa em Sonho de Menina

(14h, 15h45, 17h30 - Todos os dias)

Antes Só do que Mal Casado

(1 �h20, 21 h30 - Todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30,16h40,19h,21h10
- Todos os aias)

• Cine Cidade 2
Encantada

(19h, 21 h1O-Todos os dias)

Bee Movie - A História de uma Ahelha
(15h20, 17h1O-Todos os dias)

• Cine Mueller1
A Bússola de Ouro (Leg)
(14h30,16h50,19h20,21h50
e-- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
PS Eu Te Amo

(14h, 16h30, 191i, 21 h30
- Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Bee Movie (Dub) _

(13h50, 17h40, 19h30 - Todos os dias)

Encantada (Dub)
(15h40, 21 h15 - Todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
A Bússola de Ouro (Leg)
(14h30, 16h50, 19h40, 22h
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h20, 16h40, 19h05, 21 h40
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
Bee Movie (Dub)
(13h30, 15h20, 19h20- Todososdias)

Encantada (Dub)
(17h10, 21 h1O-Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Alvin e os Esquilos (Dub)
(13h40, 15h30, 17h20,20h
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Os Porralokinhas
(14h10 - Todos os dias)

PS Eu Te Amo
(16h20, 19h, 21 h30 - Todos os dias) .

• Cine Neumarkt 6
Xuxa em Sonho de Menina
(14h40 - Todos os dia�)
O Amor nos Tempos do Calera

(16h3B, 19h10,21h50- Iedêsos cas)

r-'�¢al_!- !�![in)!cs.
• t-<:t;"l�'<�'"
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O DIA DE HOJE
SANTO
Santo Antônio de Categeró
Sao Aplinário de Hierápolis
São Teófilo
São Severino

EFEMÉRIDES
Dia Nacional do Fotógrafo

1889
Herman Hollerith recebe a patente
de sua máquina estatística elétrica.

1971
O governo brasileiro conclui

negociações para a troca de
setenta presos políticos pelo
embaixador da Suíça.

1973
O embaixador brasileiro 'Sérgio
Al,lgusto Frazão é eleito presidente
do Conselho Econômico e Social
da ONU.

1974
A Suécia torna-se o primeiro país
europeu a racionar gasolina e óleo
combustível, em virtude do embargo
do petróleo árabe.

.

PREVISÃO DO TEMPO
Dia quente em Santa Catarina
Mais um dia de forte calor e chuva a

partir da tarde em forma de pancada .

com trovoadas especialmente na divisa
com o Paraná. Ventos variáveis de
nordeste a sudeste. fracos a

.

moderados com ra]adas.
� Jaraguá do Sul e.Região

QUARTA 6MiN: 20"C
MAx: 31°C
Sol com pancadas
de chuva

:�20"C�MAx:32"CU
Sol com pancadas
de chuva

� Fases da lua

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O' CORREIO HÁ 20 ANOS
Bicicross, muitás conquistas em 87
o Correio do Povo, edição do fin�1 do ano de 1987, noticiava que um
jantar em dezembro daquele ano havia encerrado as atividades do
Corinthians Esporte Clube de Bicicross encerrou dia 11 à noite. A

confraternização reuniu adiretoria, pilotos, pais de pilotos)
colaboradores e imprensa, que prestigiaram a entrega de certificados e

homenagens. Segundo a matéria, em 1987 a equipe havia obtido 314
medalhas e 64 troféus em aberturas de provas, provas extras,
campeonatos municipais, campeonatos estaduais e nacionais, além de
troféus de melhor equipe. O grupo então dirigido porValdir Moretti teve
13 campéões municipais, 6 campeões municipais não-federados, 3
campeões estaduais, 4 campeões da Seletiva Catarinense, 5 vice
campeões municipais, 3 vice-campeões municipais não-federados, 4
vice-campeões estaduais, 3 vice-campeões da Seletiva Catarinense, 30
lugar na Copa Brasil Caloi Cross e 80 lugar no Campeonato Brasileiro ..

o tuc DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
. extra@ocorreiodopovo.com.br

Amigos felin�s Harry e Uana clicados pela leitora Aline Engicht.

UTILIDADE PÚBLICA
MÚSICA
O Festival de Música de
Santa Catarina acontece de
20 de janeiro a 2 de fevereiro
de 2008, em Jaraguá do Sul.

Informações no site
www.femusc.com.br..

EXPOSiÇÃO
A exposição "Da Costa, do Vale, da
Serra - O Modernismo em Santa
Catarina" está instalada na

Biblioteca da UNERJ até o dia 6 de
fevereiro. A visitação é gratuita.

SEXTA "MiN:22"C .

MAx: 33° C " ,. ,

.

Spl com pancadas
d� chuva

QUINTA �
Ml�: 20" C l_.JMAX: 30" C
Sol com nuvens

• Legendas
NOVA CRESCENTE

�15/1
>�....

� -

CHEIA. MINGUANTE

0-2211' �,30h,'"
�..

-

;:';,' '_'_"'

..I"v lA..l�I�IOI"� � x__; � � '''T ,I

Enstllalado Pan;taim,,,,,, Nublado Ins1á.,j!';l ,Ghw�n 1l0\>oaó.· ".

.nUb!ado

1fANIVERSAIIlOS
7/1
Anilal Melctiioretto
Carina da Luz
Gisela Schulz
Gislani Jardim
João VictorS. Krause
Joice Karine Dumke
Juciane Ribeiro
Kátia Theilacker
Lucas Erdmann
Maicon da Rocha'
Marcelo R. de Souza
Maria Alice Luz
Paulo S. Iwasaki
Paulo Schigueru Iwasaki
Reiner Modro
Sonia Maria W. Volkmann

8JI
Abrão de Miranda
Alexandre Bastos Meldau
Alfredo Mohr
Anne Marie Mora

Augusto Luís Millesheim
Carolina Schmitz
Cristiane W. Prieber
Daniel J. Fischer
Delva Lourdes Schneider
Douglas Weiller
'Edeltraudi Millnitz
Éderson Mathias
Eduardo Schiewe
Eraldo Lunelli
Eron Beltoni
Everaldo Mokwa
lido de Vargas
Jadiel Umberger
Jaqueline Taise Krueger
Jéssica Bramosski
Jodiel Umberger
Jucimara Liesemberg
LeandroWendeamln
Lurdete M. Toll
Manoela Theodoro
Marcelo Grandes
Nelson. F�rrari
.Salete B. Hansen
Zeníta Mass Heidemann

ó
� FLORIANÓPOLIS

MIN: 2.0°1 MAx: 31"

'
•••

' Y

:�' i l' . ..c' • �_

'. ,',
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NOVELAS COMPROMISSO
. BOATOS FUNDAMENTAL

Às vésperas de comandaro
Big BrotherBrasil8, o diretor
Boninhodiz que ficou à frente
da seleção dos 14 candidatos
o tempo todo. Para ele, beleza
é fundamental. "Mas nem
sempre física. Muitas vezes o
que nos encanta é o brilho

pessoál. Pode parecer
confuso, mas escolhemos
aqueles que têm algum
brilho", disse em entrevista ao
jornal O Globo. O BBB 8
estréia hoje; depois da novela
DuasCaras.

O novelista Silvio de Abreu
acredita Que os efeitos
especiais estão dominando
as tramas atuais. No entanto,
a próxima trama das 19
horas, Beleza Pura, resgatará
os aspectos mais humanos
dos folhetins. "Queremos
recuperar a emoção, focarno
elemento humano da trama.
As novelas de hoje estão
mais preocupadas com
tecnologia do Que com as

histórias", comentou Abreu.
Beleza Pura deve estrear no
dia 18 de fevereiro.

Alguns atores terão Que deixar
Caminhos do Coração. Segundo '

o jomal O Dia, seus
personagens devem morrer ou

desaparecer na história, por
conta de compromissos fora da
novela. O primeiro a sair será

Felipe (Jorge Pontual), Que será
assassinado. O ator começa a

.

gravar outra novela. Dalva (Ana
. Rosa) será vítima de um ataque
do coração, já Que terá de sair

para fazer um filme, e Bianca
(Nanda Ziegler) vai desaparecer
na ilha, tudo para a atriz entrar
em licença=matemidade.

Se a sister Bianca Jahara é ou
não gay, só ela mesma vai
poderfalar agora. Cansada de
ouvirespeculações em tomo
da sexualidade da filha, Sandra
Jahara, mãe da produtora de
"moda, declarou ao jomal"Folha
de São Paulo" que pretende
processarquem publicarque
sua filha é lésbica. "É um

absurdo o que publicaram",
disse ela sobre as matérias
public.adas na sexta-feira, 4, e

.

que afirmavann que Bianca
narnoroucom umamulher.

Desejo Proibido
Edith leva André embora. Magnólia
tem uma crise de ciúmes ao ver

Cândida e Viriato juntos. Cândida

pergunta a Viriato por que ele não

quer a ponte naquele lugar. Cândida
avisa que a ponte passará exa

tamente ali. Cândida manda Ciro
descobrir quem é o dono das terras

por onde a ponte vai passar. Escobar
examina Henrique e diz que ele já
está forte para voltar a andar. Hen
rique é colocado em pé e forja um

tombo. Henrique reia na gruta.

Sete Pecados
Miriam avisa Simone que resolveu
não denunciá-Ia. Aql!iles avisa Ariel

que irá se casar com Eliete e eles se

desentendem. Anderson chega para
ajudar Simone. Custódia conta a

Miriam que Benta fez um milagre.
Custódia quer saber se Adriano a

perdoará caso ela tenha um motivo '

mais forte que sua vontade para partir.
Amadeu volta à casa de Beatriz para
investigá-Ia. Régis abre inscrições
para novas alunas na academia.

Amadeu. encontra instruções deta
lhadas de como fabricar uma bomba
nas coisas de Beatriz.

SUDOKU HORÓSCOPO.
Áries (20/3 a 20/4)
Aproveite as energias do dia, com a Lua ainda no signo de Capricórnio, para mostrar a toda sua
garra e seu talento para realizar o que deseja. Você está mais dinâmico, porém também um

pouco irritado. Portanto, cuide bem de se equilibrar.
.

Touro (21/4 a 20/5)
A Lua nova hoje pode fazer com que você encontre alguém que desperte seu interesse. Se
estiver sozinho, fique ligado ao que acontece à sua volta. Caso já tenha alguém, o dia promete
ser ótimo para namorar.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Hoje é um dia que puxa o geminiano para seu lado mais profundo, o que pode atélhe causar

algum tipo de crise. A Lua nova pede que você dê uma parada e o aoonselham a se aprofundar
em algumas questões que tem deixado de lado.

Duas Caras
Branca deixa claro que Macieira é seu
namorado. Waterloo descobre que o

homem no quarto não é Juvenal.Branca
tenta arrumar confusão, mas Célia não

responde à provocação. Juvenal

agradece Guigui por tê-lo trocado de

quarto. Ezequiel segura Ferraço. A

polícia se aproxima e a vizinha indica

que Ferraço é o suspeito. Evilásio bate
na casa de JÚlia. Júlia diz a Evilásio

que não aceita as suas explicações.
Tia Zefa conta a Ronildo que Lobato
mentiu para sua mãe que ele tinha

, morrido e que o sobrenome do seu pai
era Salles Prado.

Câncer (21/6 a 21/7)
O ano está começando e este dia de Lua em Capricórnio com Júpiter favorece o canceriano no

,

amor. Você poderá passar horas de carinho junto à pessoa amada. Curta os momentos que
estiverem juntos. Vai valer a pena esta experiência.

Leão (22/7 a 22/8)
Você pode ter muito trabalho neste dia com a Lua [lava agitando esse assunto. Procure
desenvolver uma forma de perceber suas melhores qualidades e tentar fazer seus deveres com
muito mais prazer. Suas relações com colegas estão mais harmoniosas.SOBRE O JOGO

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

Virgem (23/8 a 22/9)
Se seus amigos o convidarem para sair, saia. Hoje acontece a Lua nova na área de diversão de
seu mapa, e o dia está positivo. É preciso colocar mais alegria na sua vida. O dia está ótimo
para namorar ou paquerar. Então enfeite-se com charme e elegância e curta-o.

Amor e Intrigas
Valquíria constata que Alexandra está

jogando pesado para acabar com Alice.
Petrônio diz que ela contratou Jurandir

para roubar o restaurante e pediu que
Jurandir colocasse o revólver na cara
de Alice. Petrônio diz para a Valqulria

.

que Alexandra não viu a cara dele.
Celeste ao telefone diz que a polícia
descobriu o cativeiro de Hugo. Janaína
fica emocionada. Celeste diz que foi

uma denúncia anônima e que viram um

carro queimado perto do cativeiro.
Teima diz para Silvia que está doida por
Anselmo.

Libra (23/9 a 22/10)
Você vai curtir ficar em sua casa, e fazer alguma coisa para deixar o clima mais agradável e
bonito. Aproveite a energia da Lua nova neste setor de sua vida para mudar O que não tem lhe

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

DIVIRTA-SE

Polícia secreta
Dois mexicanos, de férias em Cuba,
em um restaurante pedem uma

cerveja para matar o tempo antes do

almoço. Foi quando entrou um sujeito
baixinho, barbudo, com uniforme
militar. Comeu, bebeu, chamou o

garçom e disse:
- Polícia. Soldado de Fidel por conta
da revolução! E saiu sem pagar. E foi
assim, com mais quatro baixinhos
barbudos. Os dois a:migos mexicanos
resolveram aplicar a mesma tátíca.
Comeram, beberam, chamaram o

garçom, assinaram e.conta e um

deles disse:
- Polícia. Soldados de Fidel por conta
da revolução!

_-

- Mas vocês não têm barba!
Mais que ligeiro, um dos mexicanos
abriu o zíper da calça e retrucou:
- Polícia secreta, polícia secretal

Escorpião (23/10 a 21/11)
Sua comunicação hoje se encontra mais fluente e Mercúrio ativa esta questão também.
Sabendo usar de muita coerência e beleza, estará mais sedutor aos olhos de quemconvive
com você. É um bom dia para escrever.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Os investimentos financeiros hoje têm boa chance de darem certo, com a Lua Nova estimulando
o assunto. Você se encontra num dia em que o bom senso e a intuição a conduzem a fazer o

empreendimento correto. Aproveite e invista também em você.

Capricórnio (22112 a 21/1)
A Lua Nova em seu signo, o deixa mais preocupado com sua aparência e com o que pode fazer
para se sentir mais confortável. Cuide-se coni carinho e faça algo em função de si mesmo. O

importante é que se realize como pessoa, para estar forte em relação ao mundo.

Caminhos do Coração
Teófilo, Ágata e Aquiles decidem fazer
armadilhas para se proteger. Bianca fica
indignada ao descobrir que terá um filho

super-inteligente e tenta fugir da clínica.
Noé se assusta ao ver lobo se trans
formarem Lúpi. Lúpi diz serum mutante

que pode se transform�r ém qualquer
animal. Cassandra ped\_para Amália
contar tudo sobre o plano contra Célia.
Amália diz que o plano foi perfeito e

que ninguém a viu, só Batista. Cas
sandra fica furiosa e avisa Amália que.
ela será a principal suspeita.

Aquário (21/1 a 18/2)
O aquariano recebe a Lua Nova na sua área de espiritualidade ativando assuntos ligados ao
misticismo. Este é um dia em que você vai curtir muito ficar no seu canto, lendo aquele livro
que começou a algum tempo e ainda não conseguiu terminar.SOLUÇÃO

Peixes (19/2 a 19/3)
O convívio com amigos queridos hoje, vai ser algo que lhe dará um prazer além do habitual com
a Lua nova nesta área de seu mapa. Aceite os convites que lhe fizerem para sair, pois é
aconselhável que se distraia mais.
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GE· TE Daniele Santos (interina)
publicidade@ocorreiodopovo.com.br

Parabéns para
Michele Mahs
que completou
16anos no

úÍümo dia06.
Felicidades é o

'

que qeseja os

.pais Man e

Rubens, irmã
Patrícia e

namorado
Diogo.

Para-serem publicadas aessa coillna, as totosdevern
ser enviadas até sexta-feira pela manhã.
É obrigatório o envio em alta resolução.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO ESPECIAL TERÇA-FEIRA, 8 de janeiro de 2008 113
redacao@ocorreiodopoyo.com.br

RELIGiÕES (5)

Budismo também está presente em Jaraguá
Cerca de 60 famílias

praticam budismo
diariamente na cidade

GENIELLI RODRIGUES

JARAGUÁ DO SUL
Encaradopormuitos comouma

filosofia de vida, oBudismo é uma
religião prática, que prega seus

ensinamentos voltados para o

cotidiano, ou seja, éumamaneira
de viver. Existem várias linhas do
Budismo: o tibetano, o zen, o

tientai, entre outros. Mas o

budismo praticado pelos
jaraguaenses é o de Nitiren
Daishonin. Estavertente se baseia
na lei de causa e efeito, ou seja, as
pessoas passam a ter consciência

,

de que tudo aquilo que acontece

na vida é em conseqüência dos

próprios atos.
Conforme olíder budista

ClodoaldoTomazelli, são cercade
60 famílias que participam da

religiãonomunicípio.Osprimeiros
membros vieram para a cidade há
20 anos e foi difundido pessoa a

pessoa.Os encontros são feitos nas

FOTOS PIERO RAGAZZI

residências dos participantes.
"Somos pessoas absolutamente
normais, temos a nosso trabalho,
nosso cotidiano normal. Mas a

prática diária requer bastante

disciplina, é umdesafio individual.
E uma vez por semana nos

reunimos para estudar", relata
Clodoaldo.

O conhecimento é uma das
características mais marcantes da ,

religião. O budismo é

mundialmente conhecido pela
busca da sabedoria. Clodoaldo

explica que desde criança o

budista recebe aulas sobre a

prática da religião. "Nossos filhos
passam a ter acesso a ummundo
de cultura e educação bastante
rico. Elas já crescemnum ambiente
onde se respira conhecimento",
revela.

De acordo com o líder, outra
característica do budismo é a

contribuição para a sociedade. ''A
religião orienta para que leiam
bons livros e tenhamcontato com

pessoas de boa índole, que
contribuam para a sociedade",
salienta. Ritual,Budista é baseado na recitação de mantras, estudos das Escrituras e modo de vida, dizem adeptos

BUDA
No budismo não existe umser

superior, como a figura de Deus.

Ele prega que todas as pessoas têm
este potencial chamado Buda.
Sidarta Gautama foiquem iniciou

todos osensinamentos,mas ele não
é visto como um eeus para os

budistas. "Buda é urna-condição
de vida", explica Clodoaldo.
,Buda ,é uma palavra do

sânscrito (língua clássica"da Índia

, antiga) que significa condição de
vida elevada ou estado de ilumi

nação. ''Através do exercício da

prática é que as pessoas começam
a perceber esta condição de vida.
E passam a ter consciência da sua

própria felicidade e infelicidade.
Então em conclusão o budismo

explica que a felicidade depende
dela mesmo, baseado sempre na

lei de caso e efeito", observa.
ObudismodeNitirenDàisho

run não tem imagens, já que se

baseia no princípio que toda a

pessoa IJOSSui o estado de Buda; .

Objetivo é contribuir
com toda sociedade

ORIGEM
o budismo nasceu há 700 anos antes de cristo com Sidarta
Gautama (o Buda), na índia. Em 1220 surgiu Nitiren Daishonin

que estudou todos os escritos já existentes e compilou um

ensinamento mais aprimorado e atualizado para difundir o
budismo para o mundo ':l paí�;í de 1960. No século 13, após
estudar os escmr ' de Buda, ele chegou a conclusão que 0_
mantra "Nam-rn, 'lho, rengue-kyo" (Devotar-se à lei mística de
causa e efeito ql permeia o universo), compreendia todos os
ensinamentos. A �': ,tir disse ele ensinou as pessoas sobre a

prática budista e o beneficio jJdra a vida das pessoas. Entre os

séculos 13 é 20 a religião teve uma estagnação. A partir de
1930, é que começou a ser difundida nqvamente.

Segundo Clodoaldo, o

Budismo sempre se preocupou em
contribuir para a sociedade
mundial. Tanto é que a religião

, possui umaONG, a SokaGakkai
Internacional, filiada a ONU. A
entidade faz um trabalho voltado

,

para a educação e cultura. Além
de contribuir socialmente, aONG
tem a função de difundir o

budismonomundo. "Neste caso o

objetivo não é ensinar a prática
religiosa e simver como obudismo
encara as circunstâncias na

sociedade", ilustra.
Opresidente da SokaGakkai,

Dasaiku Ikeda, é considerado
uma das principais estudiosos da
área humanística. Ele já
contabiliza mais de 230 títulos
honorários, por sua contribuição
na

. promoção da paz na

h�dade. "Desde 1965, Ikeda
-vêmenviandopropostadepazpara.

'

- aOnu", comenta.

Clodoaldo
Tomazelli
pratica
Budismohá
20 anos e

'leva uma

vida normal,
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ECONOMIA

Inlareaürma que os Três
Rlderes terão que economizar
Educação deve
ser prioridade do

governo este ano

SÃO PAULO
O presidente Luiz Inácio Lula

da Silva tentou explicar ontem os

cálculos para cobrir o desfalque
de R$ 40 bilhões que o governo

perdeu com a rejeição da prorro
gação da CPMF (Contribuição
Provisória sobre Movimentação
Financeira) .

"Tanto o IOF (Imposto sobre

Operações Financeiras) quanto
a contribuição dos bancos vão nos

.

dar em tomo de R$ 10 bilhões.

M�R$ 20bilhões que nós vamos
cortar do orçamento, vamos

chegar a R$ 30 bilhões. Os outros
R$ 10 bilhões, nós achamos que,
como crescimento da economia,
commais gente pagando imposto,
com modernização da Receita, a
gente vai poder arrecadar",
explicou Lula durante oprograma
de rádio Café com Presidente.

Sobre o aumento da Contri

buição Social sobre o Lucro Lí

quido (CSLL) dos bancos, de 9%
pará 15%, Lula disse: "Os ban

queiros não reclamaram. E não

reclamaram por quê? Porque os

bancos tiverammuito lucronestes
últimos anos. Agora os bancos
estão ganhando e vão poderpagar

. "
um poucomms .

O presidente afirmou que a

economia é palavra de ordem.

Presidente almeja arrecadar R$ 10 bi com crescimento da economia

"Nós precisamos cortar na veia

outra vez. Isso vale para o Poder

Executivo, vale para o Poder

Judiciário e vale para o Poder

Legislative", disse.
Lula garantiu que os cortes

não atingirão os programas sociais
nem a área cia Educação, Segun
do ele, a !IV' .a do"governo no en
sino supenor é aumentar amédia

de estudantes nas instituições
federais para 18 por professor.
Atualmente, a média é de 12
alunos para cada docente.

Lula afirmou que quer aumen
tar também o número de univer-

'

sidades no país: dez já tiveram a

criação aprovada. Segundo o pre
sidente aindahá três projetos para
ser votados no Congresso. (G1)

Produção industrial acumula alta de 5,5% em um ano

RIO DE JANEIRO
A produção industrial do País,

acumula expansão de 6% no'

período entre janeiro e novembro
de 2007, e de 5,5% em 12 meses

até novembro, segundo divulgou
nesta segunda-feíra, 7, o Instituto
Brasileiro deGeografiaeEstatística
(IBGE).

Apenas nomês de novembro,
a produção cresceu 6,7%, ante o

mesmo período de 2006. Na

comparação comoutubro, porém,
a atividade registrou queda de

.

1,8%, na série com ajuste sazonal.
A queda no mês foi puxada

pelo segmento de veículos
.: automotores (-3,9%, nessabase de
comparação), segundo observam
os técnicos do IBGE no

documento de divulgação dos
resultados. Além disso, segundo
eles, "�abe ressaltar que a taxa de

-1,8% sofreu a influência de

elevada base de comparação, já
que outubromostrou acréscimode

3,3% ante setembro, combinada
comomenornúmero de dias úteis
emnovembro de 2007".

Os técnicos observaram ainda

que os dados de bens de capital
(aumento de 1,2% ante outubro e.
de 24,3% antenovembro de 2006)
"sinalizam a sustentação do

quadro "'positi';o ��àrà 'os investi-
. mentos". (AgênciaEstado)

SIL O CORREIO DO POVO

No limite
A festa do crediário de longo prazo para a compra de veículos,

principal responsável pelo boom das vendas de Carros novos em

2007, chegou ao limite, afirmam especialistas. Um dos motivos

apontados é o endividamento crescente dos consumidores.

Pesquisa feita com 2,3 mil consumidores em concessionárias e

feirões de São Paulo indica que 98% dos que adquiriram carros

novos sem entrada, para pagamento em longas prestações, estão
com toda a renda comprometida, levando-se em conta gastos
com moradia, alimentação, despesas diversas (educação,
condomínio, plano de saúde) e dívidas em geral (crediários).

ALerta
De acordo com o vice-presidente da Associação Nacional

dos Executivos de Finanças, Administraçãoe Contabilidade
(Anefac), Miguel Ribeiro de Oliveira, o aconselhável é

comprometer no máximo 25% do orçamento familiar com
financiamentos em geral.

Compra
A Sadia firmou acordo para a compra da Avícola Industrial

Buriti Alegre (Goiaves), pelo valor de R$ 60 milhões.A
Goiaves, estabelecida no município de BuritiAlegre (Goiás),
tem capacidade de produção de 100 mil cabeças de frango
por dia e deverá faturar aproximadamente R$ 100 milhões
até o final de 2008.O diretor Welson Teixeira Júnior indicou
que o plano para a empresa é ampliar sua produção para 200
mil cabeças de frango por' dia a partir de 2009, com

investimento na ordem de R$ 70 milhões.

Aposentadoria
o presidente e fundador daMicrosoft, Bill Gates, anunciou,

em Las Vegas, que vai deixar o trabalho diário na empresa

que criou e que o tornou bilionário. Gates confirmou que

agora se inicia uma segunda década digital, "mais focalizada
em conectar pessoas".

Dpcada digital
Duranté seu discurso, o magnata qualificou os últimos dez

anos como a "primeira década digital" e disse que o período
viveu um grande sucesso tanto no desenvolvimento de

aparelhos como em suas aplicações.O multimilionário de 52

aI}os também assinalou que "esta primeira década foi apenas o

príncipió''. "Nada vai nos segurar na segunda década digital,
que estará mais focali�ada 'e� conectar pessoas e nas

necessidades do usuário", afirmou.
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Elenco do Moleque Travesso está quase derInido
Time terá que crescer

durante a competição,_
diz treinador do Juventus

GENIELLI RODRIGUES

JARAGUÃ DO SUL
Com um time jovem e cheio

de vontade, o Clube Atlético [u
ventus quer iniciar oCampeonato
Catarinense com uma equipe
competitiva. Para tal, o técnico

José Manuel Ricardo, o Picolé,
não dámoleza e comanda os trei
nos duas vezes por dia, sem parar
no final de semana.No entanto, o
treinador não revelou quem fica
e quem sai do time, 25 serão con

firmados ainda esta semana>
Quanto à preparação para o

primeiro jogo contra a Chape
coense, em casa no dia 20 de

janeiro, Picolé revela que o time
jámelhorou um pouco, mas não

é o ideal para começar bem o

campeonato. "Vamos fazer o

possível para jogar de igual para
igual. O tempo é preocupante.
O time terá que crescer no

decorrer do campeonato", pre
vê o treinador.

Segundo Picolé, além dos 25

atletas, o Juventus deve contar

ainda com a participação de seis

jogadores dos Juniores do Mole
que Travesso. Conforme o presi
dente do clube, Ildo Vargas, há
possibilidade de o time contratar
três atletas mais experientes para
comporo elenco,mas isso também
não está definido.

Um dos jogadores mais

experientes do novo ]uventus,
FlávioAugusto, 26 anos, disse que

encontrou uma boa estrutura e

esperamostrar trabalho durante o
Catarinense. Flávio, além de ser

um pouco mais velho que os

colegas, também tem experiência
nos campos brasileiros e no

exterior; Ele atuou no Vila Nova,
Belém, jogou no Sport Recife na
série'B do Brasileiro e ficou- três
meses treinando no Maccabe
Telavivi, em Israel. Para ele, por
ser umgrupo novo, todos querem
apresentar um bom futebol. "A

determinação irá superar a falta
-

de entrosamento", acredita.
Flávio considera que não será

fácil, mas o time deve correr por
fora e tentar uma boa colocação.

'

"Esperamos, ser o 'verdadeiro
MolequeTravesso e jogar umbelo

campeonato, porque a torcida

merece", conclui.

...._
Nome: Josenilton Pereira

Santana (Tita) Idade: 30 anos

Posição: Atacante
'

Nome: Sérgio Dominiski
Palermo (Serginho) Idade:
20 anos Posição: Volante

FOTOS PIERO RAGAZZI

'..__
Nome: Jaime Coelho

Idade: 23 anos

Posição: Meia-atacante __

Nome: Rangel Clovis
Ferreira Idade: 19 anos

PQsiç,ão: Zagueiro

HOOle: Diego.
Miguel do Amaral
'ldade: 20 anos
Posição: Volanté

i Nome! Marcos'
César do N. 'Siqueira
Idade: 24. anos.

"'POSição: ZagueirQ.,

Nome: Jefferson
Paulo Prioste
Idade: 20 anos

Posição: Zagueiro

Nome: Robson
Araújo

Idade: 25 anos

Posição: Meia Direita

Nome: Thiago Silva
Idade: 19 anos

Posição: Volante ,

Nome: Anderson Luis
Marcos da Silva
Idade: 25 anos

Posição: 4° Zagueiro

N e: Thiago Dati
Idade: 24 anos

-

Posiçªo: Volante

J
Nome: Carlos C. dos
Santos (César) Idade:
25 anos Posição:
Lateral Esquerdo

Nome: Amauri
Vicente de Jesus
Idade: 24 anos

Posição: Zagueiro

Nome: Iberê
Machado

Idade: 23 anos

Posição:. Atacànte

!
)
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FOlÊGO Inter é campeão em Dubai, ,com

Nadadores se encontramna ga. gol de meia-bicicleta de Nilmar

Travessia aNado dePiçarras
Jaraguaense Henrique
Fructuozo ficou em 2°

lugar entre os homens

PiÇARRAS
Mais de 200 nadadores

testaramofôlego na 8ªTravessia a
Nado de Piçarras" no sábado. A '

primeira competição do gênero do
ano no Estado teve 1.500 metros
de percurso e a participação de
nadadores de todas as idades,
vindos do Paraná, São Paulo, Rio
Grande do Sul e de outras cidades
de Santa Catarina. Todos
receberam. troféus e computaram
pontos para a Copa Verão de
Travessias.

Com sol forte emarmanso, não
foi difícil para Renato Flores,
nadador de Curitiba, vencer a

provacomo tempo de 20min13seg.
Entre as mulheres, quem levou a

melhorfoi a atleta de Florianópolis
EstafaníeBenderlf anos, com o

tempo de 20min26seg. Segundo a .:

: vencedora, a etapa serviu como

um preparo ,para as competições.
de verão. "A prova estava

tranqüila, é só o início. da

temporada", considera anadadora
campeã.

Jaraguá do Sul fez bonito na

competição. Os nadadores da

equipe
.

Ajinc/Urbano/FME
conseguiram um lugarno podium
nas duas categorias. Soelen

Bozza ficou em segundo lugar
no geral feminino, com a marca

de 20min38s�g. Paola Mattos

chegou em terceiro (20min54seg).
Já o nadadorHenrique foi o vice-·
campeão com o tempo de

20min18seg. Mesmo com o bom

o nadador jaraguaense, HenriqUe, foi o vicé-campeão da prova com 20 min18seg

resultado em mar aberto ele
.

confessa que prefere competir.na
piscina, mas este tipo de

competição é um desafio a ser

quebrado. "Como essa época não
tem campeonatos napiscina.para
'não ficar parado participo das

.

p;6�asde verão", observa.
, A segunda etapa da Copa

Verão de Travessias acontece no .

próximo sábado na praia de'
Itapema, no sábado seguinte é "

a vez de Pereque sediar o

evento. O campeonato fecha no
. dia 26 na praia de Palma, em
GovernadorCelso Ramos, etapa

.

que irá premiar o vencedor da

Copa.

Democrática, mas sem

'perder o clima de compe
titividade, a travessia con-

. lou com a participação de
atletas de 4 a 71. anos. A.
atleta mais velha, Lea

Schoen, 71 anos, nadadora
desde os 8 anos de idade, disse

que o objetivo de sua parti
cipação é a busca por uma

vida saudável.

Disposta Lea completou o

percurso com gás todo, mas
o principal para ela é fazer
amigos. "Encaro a prova
como uma grande festa, já
fiz muitos amigos nas

competições", revela.

Depois de eliminaro campeão . WellingtonMonteiro na entrada
alemão Stuttgart nas semifinais, o da área,matou no peito e arriscou

Internacional não tomou certeiro e marcar no cantinho
conhecimento do 'campeão direito de Júlio César, que só
italiano Internazionale deMilãoe' chegou a tempo de raspar a luva
venceu pot 2. a 1, com drr�ito a na bola.
'um golaçode Nilmar, em uma Aos20,Alexfezboacobrança
meia-bicicleta incrível

.

de falta,masJúlio deu um tapinha
Com isso, logoemsuaprimeira para escan:téio. O time rnilanês só

'

semana de 2008, o Colorado chegoucomperigoaos32minutos,
. conquista aCopadeDubai, pouco em uma cobrança de falta frontal
mais de um àno depois de de Ibtahimovic, que furou a

conquistaromundonoJapão, com barreira, mas foibem agarradapor
otítulodoMundialdeClubes,em Renan. Aos 35, quase Nilmar
cima do Barcelona. Sinal de que aproveita uma recuada de bola
valeu a pena voltarmais cedo das errada, mas Júlio César afastou o

-férias.Na preliminar, os alemães perigo. Porém, aos 40, ,lora
,derrotaram o Ajax, da Holanda, avançou pela esquerda e cruzou

por 1 a O .ficando com o terceiro na área. Renan saiu atrasado e

lugarna competição, realizadanos '., defendeu para o 'm�io da área.
. EmiradosÁrabes. [iménez furou no primeiro rebote,

CAPITÃO ARRISCA E "mas.decostas.conseguiuempatar
FAZ - Se era para conseguir um o jogo. '

.
,

resultado logo nos primeiros, Aos 20 do segundo tempo,
minutos.o time brasileiromostrou Nilmar recebe lançamentode
eficiência. Não eram nem dois Marcão, o jovem atacante deu
minutos de jogo; quando

.

umameia-bicicleta e desempatou
Fernandão recebeu uma bola de 'o jogo, marcando um golaço. ,

DIVULGAÇÂONIPCOMM

l'IIéja-bicicletà' foi O 'primeiro gol de Nilmar depois de seu retorno ao Inter

.

Assessoria de Guga
. nega aposentadoria
DA REDAÇÃO'

. Gustavo Kuerten negou,
através de' sua assessoria. de

imprensa, que esteja planejando
sua _àpo§�htadoria em 2008. A

informação de que Guga gostaria
, de encerrar a carreira em Roland

Garros foi noticiadapelo jomal"O
Estado de S. Paulo" .

Segundo a assessoriado tenista,
o calendário de Guga ainda está

em discussão. O Catarinense não

joga uma partida de simples desde
marçode 2007 - noMasters Series.
de Miap:ll- o que impossibilita a

entrada .do tenista na chave das

grandes competições se não forpor
convite da organização.

COmo os convites são divul-
-

- -..,.

gados somente nasdataspróximas- ,

da realização dos.eventos, e-que; .:»

.','

ai�da se faz riecéssãr'i�
'""

a-'-n� ;..�.:�. .

. �

gociação destes, fica praticamertte "

impossível afirmar que o tenista.

venha a participar de um Grand

Slam, ou mesmo de outros tor-

neios importantes do calendário
daATP.

"
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