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Fila no Ministério
do Trabalho tira'
sono de usuários
Nem chegando durante a

.

madrugÇlda, os trabalhadores
conseguem garantir atendimento .

• PÁGINA 5 .

Vasco aposta em

trio centenário

para o Estadual
• PÁGINA 15

-1I1ep
Airoso
Menezes

Vinhos finos e acessórios

Ao lado da confeita�i� K�chen Hous :
Telefone 47 3370 0220

Previsão aponta para reajuste
de cerca de 10% nos aluguéís
Além da alta de 7,75% no IGP-M (índice Geral de Preços), a grande procura contribui para o aumento

PIERO RAGAZZI

..
-' I

Para cada imóvel disponível para locação em Jaraguá do Sul existem cerca de 10 pessoas interessadas, o que aumenta o preço _ PÁGINA 7

DIETER E DIONEI CONVERSAM SOBRE ALIANÇA
. _PÁGINA4�'
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•. EDITORIAL

No palanque
No próximo mês de ou

tubro, acontecem em todas
as cidades' brasileiras as

Eleições Municipais, nas

quais serão escolhidos os

futuros prefeitos, v ice

prefeitos e vereadores. O
TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) estima gastar R$
600 milhões nos 5.560

municípios brasileiros.
Na região os postulantes

j á começam a se movi

mentar prometendo uma

campanha acirrada em todos
os municípios. Em Jaraguá
do Sul, o quadro ganha
contorno com os partidos
buscando coligações e

apoios. Mas até agora o

'único nome certo é Moacir

Bertoldi, que depois de

quatro anos no comando da .

A missão do PMDB
não será fáciL O
resultado vai depender
da oposição"

prefeitura, vai tentar a

reeleição. Bertoldi será

julgado pelas urnas depois de
sofrer várias denúncias,
enfrentar outras tantas

Coinissões Especiais na

Câmara de Vereadores,
inaugurar obras de porte
corrio a Arena e promover
melhorias em alguns bairros.

O fato é que até agora.
não há sinal do transporte
público integrado, a saúde
recebe duras críticas e a

população pede diariamente
,

.

mais investimento em pa

vimentação. A missão do .

PMDB não será fácil. O
resultado vai depender da
oposição que tem candidatos

qualificados, mas que pre-:
cisarn unir forças para ter

chance de concorrer com

Bertoldi que está há quatro
anos no palanque, assim

como todos os candidatos.

que buscam a reeleição.
Os vereadores que pre

tendem se reeleger também
serão julgados pela postura
que tiveram. Se agiram com

coerência, ou se,
_

mudaram
de lado apenas para bar
ganhar cargos. Está é a

missão dos eleitores que têm
nas mãos o poder de decidir

. o rumo da cidade. Que
façam uma boa avaliação.

• PONTO DE VISTA
<;

Festa de todas as

manifestações da música
Desde sua primeira edição,

o Femusc tem dedicado muita

atenção-ao bem-estar de seus

professores e alunos. Estes
alunos encontram em Jaraguá
do Sul um elenco de professores
"provenlentes dos maiores

centros musicais do mundo,
que por sua vez recebem um

acolhimento ao nível
internacional, não somente
pela qualidade de vida local,
mas devido ao intercâmbio de
idéias com seus colegas e com

os jovens talentos quê
encontram durante o evento.

.

Além de receber alunos e

- professores, o Femusc dedica
se à disseminação damúsíca e

das artes em sua cidade anfitriã
e na região, exernplificadas
pelas palestras diárias qúe
precedem os grandes concertos,
pelo "Zoológico Musical", os

Concertos para 'Famílias, na
\,

formação do Coral e da Nova
Orquestra Jovem, e pelos
numerosos concertos e

apresentações abertas ao

público. A participação ativa

dosmoradores de Jaraguá e dos
'catarinenses em geral saltou
abruptamente na segunda
edição, e hoje tem o maior

número de participantes em

2008 entre 17 estados da união

representados neste Femusc.
Calcula-se que um número
equivalente a 30% da po
pulação local atenda às diversas
atividades do evento.

o, objetivos e realizações do
Femusc são, portanto,múltiplos,
seja na ênfase educacional,
como pelo seu viés social,
cultural, turístico, econômico e

artístico. O Femusc estimula a

interação entre alunos e

professores também no 'palco,
com grande parte das obras

apresentadas em concerto en

volvendo professores e alunos
se apresentando lado a lado.
Há inclusive uma orquestra
sinfônica inteira criada coin a

participação ,de mestres e

alunos.
Nos concertos do Femusc

ouve-se repertório clássico,
popular, étnico, jazz, impro
visatório, infantil, sério, en
graçado, triste e feliz, um ao Ia-

.

do do outro. De fato, para um Os textos para esta coluna deverãoterno máximo 25linhas, Fonte Times New Romàn 12 e podem
evento .relacionado com a mú- serenviados por e�mail redacao@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel
sica erudita, é bom avisar que Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89-251 200, Caixa Postal19. É obrigatório inform�r nome

os últimos acordes do Femusc _

completo, profissão, *CPF e * telefone (* nãoserão publicados).

2008 serão ouvidos ao ar livre,
na praça Ângelo Piazera, pela
Grande Banda do Fernusc
entoando música carnavalesca,
nesta que será a primeira noite'
doCarnaval2008.

O Femusc é acima de tudo
uma festa da música, em todas
as suas manifestações ..

• Alex Klein, Diretor
artístico do FEMUSC -.'

. Festival de Música de
Santa Catarina

• DO LEITOR

Eas calçadas?
" Mais um ano chegando ao

fim embalado ao som demúsicas
tradicionais para o período e

junto dessa época surgem as

famosas promessas de que daqui
para frente tudo será diferente.
Mas o que insiste em não ser

diferente é um problema que
r a�ho absolutamente básico e que
mats um governo municipal
começa a-viver o período final
de 12 meses no comando, sem
ter sanado com a falta ou mal
estado de conservação das nossas
calçadas.

Quando falo das calçadas não
estou sugerindo que elas sejam
nos padrões encontrados na

Champs Elysée de Paris, más que
aomenos existam nos passeios de
toda a zona urbanamunicipal ou
que pelo menos nas principais
ruas e avenidas elas sejam feitas
e mantidas sem buracos ou

· O menino que queria.

.

·

ser uma televisão
"Senhor, faze de mim um

'aparelho de televisão, l2ara que
'meus paisme tratem como tratam
o televisor. Para que olhem para

� . mim comomesmo interesse com

'que olham para a tela de Tv,
·

especialmente quando minha

-,mãe assiste a novela favorita, e o
· meu pai o esporte predileto;

Eu quero falar como aqueles
homens, pois quando eles falam,
toda a família fica em silêncio para
ouvir bem o que eles têm a dizer

Eu gostaria de ver amamãe se

admirar demim, comela se admira

quando vê a última moda na tela.
Eu gostaria que meu pai risse

desníveis.

Jaraguá do Sul é uma ci

dade que já se notabiliza pela
considerável quantidade de
pessoas que tem por hábito a

caminhada saudável diária.
Mas o risco de lesões e até fra
turas a que estão expostas,
mostra que nossa cidade que
busca ser sede até de eventos
internacionais vê ir e vir pre
feitos sem que nenhum tome a

atitude de definitivamente
resolver este problema tão

visível e básico da cidade.
Como diz a música "a gente

não quer só comida", eu adapto
que também queremos calçadas
condizentes a nossa cidade e ao

nosso povo. Boas festas e boas

calçadas novas a todos em 2008,

• Emerson Alexandre Gonçalves,
Mídia/Publicitário

comigo como ele faz' quando os

artistas contam piadas.
Eu gostaria que meus pais me

dessem tanta atenção quanto ao

televisor, Quando este não

funciona, imediatamente chamam
um técnico para consertá-lo.

Eu gostaria de ser um

televisor e. assim ser a melhor

amiga e a pessoamais importante
para meus pais.

Oh! Pai do Céu, se tu me

transformasses num televisor, eu
poderia ser feliz".

• Enviado porVilson Sampaio'
Schambeck, Autor desconhecidó.
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Ferrovia 1
"Em Joinville, Santa

Catarina, o contorno fer
roviário receberá este

ano R$ 31,2 milhões, e

está avaliado em R$ 64,3
milhões. O trecho bene
ficiado tem 17,9 quilô
metros e está situado no

trecho entre Mafra e São
Francisco do Sul". A in

formação foi distribuída
pela assessoria de im

prensa do Dnit.

Ferrovia 2
O projeto do contorno

ferroviário de São Fran
cisco do Sul está em

obras desde o ano pas
sado. Prioridade na re

gião motivada pelo con
gestionamento de ca

minhões que demandam
ao porto. Sobre a trans

posição dos _trilhos em

Jaraguá do Sul, nada.
Nadinha.

Irregular
De quem foi a culpa

pelo acidente que acabou
matando motoqueiro de
São Bento do Sul em Três
Rios do Sul na terça-feira
ainda vai serapurado por
laudo. Mas já se sabe que
o caminhão, supostamen
te causador da colisão,'
estava com licenciamen
to vencido.

A conferir
.

Fala-se por aí, alto e

bom som, que a sécretaria
da Saúde de Jaraguá do
Sul pode ter um novo ti

tular na volta do prefeito
MoacirBertoldi (PMDB):
Parodiando linguajar da
polícia, o nome fica em

-sígílo para não atrapalhar
a nomeação.

..

Celso Machado
rrdacao@ocomiodopoYo.com.br

/

POLITICA

n£STA_
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Cobrando
Já que a prefeitura, na condição de órgão con

cessar não o faz, a Polícia Militar passa a fiscalizar
veículos licenciados para o transporte escolar. A
PM constatou inúmeras irregularidades já
apontadas aqui na coluna; crianças nó banco
dianteiro, veículos sem a presença de monitores',
que é para economízar salário; ausência de cinto
de segurança para todos os passageiros, alvarás

. vencidos, estado de conservação ruim e, por aí

afora, incluída a necessidade de curso específico
para a função. Agora vai valer o que diz o Código
Brasileiro de Trânsito e leis complementares.

Nas urnas 1
Nota da coluna, ontem, sobre o ex-deputado Ivo

Konell (DEM), suscitou comentários de leitores.

Alguns acham que ele está 'morto' politicamente.
Mas não é o que mostram números oficiais do TRE
sobre o desempenho em campanhas locais nos

últimos onze anos. Em 1996, Konell foi derrotado
pelo PFL de Geraldo Werninghaus por 918 votos:
22.356 contra 21.438.

Nas urnas 2
Em 2000, amulher, Cecília, fez 21.438 votos contra,

28.928 dados ao tucano Irineu Pasold, que tinha
-assumido com a morte de Werninghaus. Em 2004, a
família Konell foi vital, agora com Cecília de vice,
para que o petista Dionei_Walter da Silva chegasse à

sua maior votação na terceira tentativa como

candidato a prefeito: 23.038 votos contra 26,899 dados
a Moacir Bertoldi.

'
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Sem saída
No âmbito nacional e

estadual, o discurso do
DEM é o da fidelidade

partidária. Assim, não
resta outra alternativa
ao DEM de Jaraguá que

'" não seja a de excluir o

vereador José Osório de
Ávila por conta dovoto
dado a Maristela Menell

(PT do B) à presidência
da Câmara.

Pesado
A carne 'come' men

salmente, 21,16% e

18,79% do saláriomíni
mo dos consumidores
todos os meses em Flo

rianópolis e Brusque,
respectivamente. São
índices apurados em

dezembro pelo Departa
mento Intersindical de
Estatística e Estudos
Socioeconômicos. Com
certeza, Jaraguá do Sul
não está abaixo. Para

suportar todo o resto de
gastos, segundo o Diee
se, omínimo, em dezem
bro, deveria equivaler a
R$ 1.803,11 mil.

Ontem e hoje
Ex-vereador em Blu

menau, Ismael dos San
tos, filho de pastor da
Assembléia de Deus, fez
59.655 votos em 2002 co
mo candidato a deputa
do estadual pelo PSB.
Não se elegeu por falta
de legenda. Mudou
para o PFL e, em 2006,
fez 25.938 votos. Agora
teve as contas da cam

panha rejeitadas pelo
TRE, por absoluta falta
de comprovantes de'

despesas .. Nas duas ten
tativas, levou 1. 738 vo
tos de Jaraguá.

RETRANCA
Direito?
Prefeito Mário Peixer (DEM) vetou lei aprovada

pelaCâmara proibindo consumo de bebidas alcoóli�as
em praças e vias públicas. Alegou que isso fere o

direito constitucional do cidadão. Na verdade, o veto
tem tudo a ver com a tradicional Stammtisch. Se for
relocada parao parque de eventos, por exemplo, a
festa deixa de ser vitrine política.

Nepotismo
Na volta do recesso a Câmara de Guaramirim

se debruça sobre projeto antinepotismo assinado

pelos vereadores Evaldo João [unkes (PT) eMarcos
Mannes (PSDB). Com efeitos sobre o Executivo e

Legislativo.

Caos geral
Problemas sérios de atendimento na agência do

Ministério do Trabalho de Jaraguá do Sul não é

caso único das grandes cidades do Estado. Em

Joinville, a fila começa invariavelmente às 4 horas
damadrugada. Senhas de no máximo 100 por dia,
distribuídas a partir das 9 horas da manhã.

Caixa forte
Governo doEstado espera arrecadarR$ 600milhões

com impostos e taxas incidentes sobre o licenciamento
de veíc�los. É receita já prevista no orçamento de

2008, de R$ 10,8 bilhões. Santa Catarina tem o

menor índice de inadimplência do país, com 3,3%.
Por outro lado, ocupa o segundo lugar rio ranking
de mortes causadas por veículos automotores..

PIERD RAGAZZI

Positivo
Campeonato catarinense será acompanhado, em

campo, peloTribunal de Justiça, criadordo Programa
Justiça Presente. Com apoio doMp,OAB, PM, PC e

FederaçãoCatárinense de Futebol. Para garantir paz
� tranqüilidade nas praças esportivas. Em resumo,

estâode olho nos baderneiros. Dependendo do caso,
cadeia e até exclusão dos estádios.

((
Jangada
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PP e PT 'alinham discurso

em favor de uma coligação
PP admite atp abrir
mão' da cabeça de

.

chapa numa aliança

CAROLINA TOMASElLI

JARAGUÃ DO SUL
O PP e o PT estão cada vez

mais alinhados no discurso sobre
uma coligação na disputa pela
Prefeitura de Jaraguá do SuL Os

pré-candidatos a prefeito dos dois

partidos admitem que as conversas

existeme que podem, sim, avançar
para uma aliança formatNa esfera
estadual,não é de hoje o namoro

entre lideranças d� duas siglas.Na
segunda-feira, o ex-senador

Esperidião Amin e a mulher,
Ângela, receberam a senadora
Ideli Salvatti para um jantar.

As negociações entre progres
sistas e petistas com vistas às elei

ções municipais deste ano evoluí
ram principalmente depois de ou
tubro de 2006, quando o PT

apoiou, no segundo turno, a

candidatura de Esperidião Amin
para governador. Em Jaraguá do
Sul, oprogressista recebeu 59,3%
dos votos, contra40,6% para Luiz

Henrique, surpreendendo até

mesmo o próprio PP.
.

"Foi a maior diferença fora a

- capitaL _Vencemos em Jaraguá do
Sulcom 13mil votos de vantagem.
Significaque essa força funcionou.
Se este ano juntarmos o PP com o

PT, penso que temos grandes

Janssen: "Tudo é possível, mas estou me preparando como candidato a preteito"

chances de repetir este resultado",
declarou o presidente do diretório
municipal do Pp, vereador Dieter

[anssen, informando que, por en
quanto, o partido só fechou ques-.
tão quando apré-candidatura dele
aprefeito.

"Mas se recebermosoutrapro
posta, outro nome que entenda
mos termaiorviabilidade, pode até
serdeoutropartido, podemos com
porcomovice. Essevaiserocritério

para definir, inclusive, uma alian
ça", revelou Janssen, acrescen
tando que pesquisas informais
revelam ser ele Q candidato com

ANTES EM LADOS OPOSTOS
Nas eleiçõesmunicipais de

2004, PT ePPestiveramem la
dos opostos. Os petistas enca
beçaram chapa com Dionei

Walter da Silva, como PMDB

indicando o 'vice (Cecília Ko
nell), enquanto o PP apoiou
formalmente a candidatura de
Vicente Caropreso (PSDB),
com Valdir Bardin, do então

.

PFL, candidato avice-prefeito.
Embora de coligações di

ferentes, na Câmara de

J¥'

Vereado-res os dois partidos
mantiveram-se na oposição ao

atual governo, até a saída dos dois

vereadores dabancada do IT, que
se desfiliaram. Jaime Negherbon e

JurandirMichels, noPMDB e PY,
respecti-vamente, integramhoje a

base do governo na Câmara, Já o
PP conti-nua com os dois
vereadores eleitos ocupando as

respectivas vagas: Dieter Janssen e
Rudolfo Gesser.

Na esfera estadual, as legendas

menor índice de rejeição.
Segundo Janssen, além das

conversas com o PT, especial
mente com o ex-deputado e pré
candidato a prefeito, Dionei da
Silva, oPP também temdialogado
comoPSDBeDEM,pa,rtidosque.
fizeram parte da coligação
anteriorparaprefeito. "E, também,
nós mantemos conversa com o

PDT, PTB, PV e com o PPS. Ou

seja, estes primeirosmeses do ano,
vamos continuar a analisar as

propostas de cada partido, para
ver se conseguimos unir forças
para as eleições".

estiveram juntas pela primeira
vez nas eleições para o governo
do Estado, em 2006, quando o
PT decidiu apoiar a candi
datura de Esperidião Amin no

segundo turno.
Já no cenário nacional, pe

tistas e progressistas andam

abraçados desde o primeiro
mandato de Lula. Atualmente,
o . PP ocupa um cargo no

primeiro escalão, comaministro

das Cidades, Márcio Fortes.

Dionei quer impedir aliança do PT

com siglas que hoje apóiam Bertoldi
JARAGUÁ DO SUL

O ex-deputado e pré
candidato a prefeito, Dionei da
Silva, disse que o PT não impôs
ao pP,. como condição pelo.
apoio dado a Esperidião Amin
no segundo turno das eleições
de 2006, a reedição da aliança
no pleito municipal. "Naquele
momento decidimos apenas

que apoiaríamos Amin. É lógico
que em Jaraguá do Sul criou
se uma expectativa, porque o

resultado foimuitobom, foi uma
experiência que deu certo",
disse Dionei, acre'scentando
que existe uma orientação da

.

direção éstadual do partido
favorável a esta aproximação.
"Mas depende da conjuntura
local. Em Jaraguá do Sul, acho
o cenário favorável a esta

aliança", afirmou.
Para ele; uma coligação não

pode se resumir à troca de

cargos e deve ser embasada no

programa de governo dos

partidos. "O que entendo é que
todos' os partidos, neste

momento, têm seu candidato.
O PT definiu que eu sou pré
candidato e o Dieter (janssen)
é o pré-candidato do PP. Vamos

brigar pela nossa candidatura,
mas não podemos fechar as

portas", comentou .

Dionei também informou
que o partido só não vai' abrir o
diálogo com o Democratas e o

PSDB, adversários nacionais

do PT. "Os demais, o partido
deixou em aberto. Mas eu vou

fazer a defesa para que o PT não
converse com nenhum partido
que apóie o governo Moacir,
pela precariedade, pela
propaganda enganosa que esta

aí", disparou o pré-candidato,
acrescentando que o diálogo
pode se restringir a algumas
pessoas destes partidos. e do
PMDB, sigla para 'a qual o
prefeito migrou em outubro.'

Na lista das conversações,
'

além do PP também estão

incluídos o PPS e o PTB, ex
partidos da base aliada do atual
governo. (CT)

Peixer veta projeto que proibia
o consumo de bebidas nas ruas

GUARAMIRIM
O prefeitoMário Sérgio Pei

xer vetou o projeto que proibia
o consumo de álcool em praças
e logradouros públicos em

Guaramirim. O chefe do execu
tivo alega que a lei fere a Cons

tituição Federal e limita o direito
dos cidadãos. O projeto foi
criado pelo Clic (Conselho de
Lideres Comunitários) em par
ceria com a Polícia Militar. O
objetivo era inibir o consumo de
bebidas alcoólicas nas praças e

ruas, rotina principalmente dos

jovens.
Os vereadores pretendem

quebr-ar o veto do executivo

municipal e dar 'continuidade
à lei em fevereiro, quando a

Câmara deve retornar as
.

atividades normais. Outros
vetos foram quebrados no mês
de dezembro, corno o projeto

que dá passe livre aos portadores
de câncer e doentes renais.

A primeira sessão da
Câmara de Vereadores de
Guaramirim de�erá ocorrer

logo após o 'camaval e já há
novos projetos polêmicos em

pauta. Um deles é o que
acaba com o nepotismo, ou
seja, a contratação de pa
rentes na administração mu

nicipal que também se es

tenderá à Câmara.
O autor deste projeto é o

vereador Marcos Mannes,
PSDB, que terça-feira pegou
férias de dez dias onde pretende
repousar com a família no

litoral catarinense. O presiden
te da Câmara, Evaldo João
[unckes, PT, é um dos que já
aderiu à nova pauta e afirmou

que será o primeiro a votar

. favorável ao projeto .. (OA)
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PIERO RAGAZZI

Trabalhadores estavam na, fila da Agência do Ministério do Trabalho desde a madrugada para tentar garantir senha

Trabalhadores enfrentam
IDa longa na madrugada
Segundo atendente,
sistema estava lento,
o que causou demora

GENIELLI RODRIGUES
JARAGUÁ DO SUL

Enfrentar a fila de espera da

agência do Ministério de
Trabalho de [araguá do Sul foium
verdadeiro teste de paciência na ,

manhã de ontem. As pessoas que
estavam aguardando para
encaminhar seguro desemprego e
fazer novas carteiras tiveram que

esperarhoras até serematendidas.

Alguns, como o serigrafista
Edenilson Gabriel, 25 anos,

chegaram às 4 horas da manhã

para garantir atendimento mais

cedo. Mesmo assim, às 10 horas

ele ainda não tinha conseguido
encaminhar seu seguro. "Estamos
bastante indignados com a

situação, hoje bem cedo tinha
cerca de 100 pessoas aqui", relata
o trabalhador.
Amaioria teve que voltarpara

casa sem senha. Como é o caso

da dona de casaMônicaWacker

hage, 35 anos. Ela conta que foi a
sexta vez que esteve na agência
e não conseguiu uma ficha. 'Acho
que deveriam contratar mais

funcionários, pois temmuitagente
para ser atendida", sugere.

Segundo o atendente, "oert
Janssen, 58 anos, a demora foi
causada pela lentidão do sistema.

'

"Nesta semana o programa tem

caído com freqüência. Isso é

comum nesses tipos de sistema",
alega. Outro fator que está

influenciando no atraso é o fato
de. duas funcionárias estarem de
férias e outra em auxílio doença.

.

Segundo ele, as senhas são

entregues às 8 horas e "não há
necessidade de chegar às 4 horas".
Quanto ao aumento da demanda,

- Janssen afirma que o número de

pessoas é igual ao ano passado e

que estão fazendo o que podem
para atender a maior quantidade
de trabalhadores possível,
A reportagem do Jornal O

Correio do Povo procurou por
telefone o delegado regional do.
Ministério do Trabalho em

Florianópolis, Luiz Viegas, mas
-ninguém atendeu as chamadas.

Relator diz que servidores tiveram reajustes demais
BRASíUA/JARAGUÁ

O' relator-geral 'do

Orçamento, deputado Jospe
.

Pimentel (PT-CE), afirmou
ontem, q"l1::: --rvidores federais

ganharam aumentos, salariais
acima da inflação nos últimos

anos, dando a entender que não
haveria prejuízo num eventual

congelamento de reajustes.
Segundo o relator; que se reuniu

comoministro doPlanejamento,
Paulo Bernardo, e o senadorJosé

I

Maranhão (PMDB-PB), presi-
dente da Comissão Mista do

Orçamento, para discutir o corte

de R$ 20 bilhões para compensar
as perdas da CPMF, em 2003 a

folhabruta.de aposentados e ativos
era de R$ 75 bilhões e em 2008 já
estaria em R$ 130 bilhões.

O deputado ressaltou que os

recursos do Projeto Piloto de
Investimentos (PPI); no valor de
R$ 13,85 bilhões, já representam

.

um tratamento diferenciado para
.

os investimentos públicos, o que

preservaria lx>a parte dos recursos
do Programa de Aceleração' do
Crescimento (PAC). Pimentel
disse ainda que a responsabilidade
para decidir os cortes no

Orçamento édoCongresso, jáque
foram os parlamentares que
derrubaram a CPME

Na segunda-feira, o diretor
executivo da' Confederação
Nacional dos Trabalhadores do

ServiçoPúblico Federal (Condsef),
Sérgio Ronaldo daSilva, criticou
a intenção do governo de não

conceder o reajuste aos fun
cionários públicos. Ele a elas
sificou comb uma "surpresadesa- .

gradável" . Caso a: ameaça do go
verno se 'confirmem', os ser

vidores prometem entrar em

greve em todo país.

Dois novos focos de dengue são
achados na Vila Lenzi e Figueira
JARAGUÁ DO SUL

O setor de Zoonoses da
Prefeituradetectoumaisdois focos
de dengue em Jaraguá do Sul. A
descoberta ocorreu nos últimos
dias de 2007 e, desde então, os
locais estão em tratamento.

ConformeRegiane Schiochet,
coordenadora da atividade, esta
foi aprimeiravezque osbairrosVila
Lenzi e Ilha da Figueira entraram
para a lista. Os mosquitos foram .

encontrados no pátio de

transportadoras de cargas. Por isso,
aequipe acreditaque eles tenham
chegado na cidade dentro de
caminhões vindos de outros

estados brasileiros. Não houve a

.

transmissão d� doença para
nenhuma pessoa.

Da mesmamaneira, os outros
seis criadouros achados no

município ao longodo ano passado
também não ocasionaram

problemasmais significativos. Dois
deles, ambos no Bairro Nova

Brasília, jánão oferecemqualquer
tipo de risco porque o tratamento
foi concluído.NoJoão Pessoa, isso

. acontecenapróxima semana e, no
Centro, no mês demarço.

Segundo Regiane, a extinção
do foco depende da ajuda da

população. "Nossos agentes de
endemias vão à localidade a cada
dois meses e visitam as casas em

um raio de 300 metros", explica,
Mas, háquem os impede de entrar
na residência, fato que pode trazer
prejuízos futuros, como uma

possível infestação do mosquito.
Todos os funcionários dessa área

transitam idenriâcadospor crachá
e comuniforme de trabalho. (KE)

Mudanças
na telefonia
JARAGUÁ DO SUL

O ano começacomboasnotícias
para os usuários dos serviços de
telefonia. A partir de fevereiro até

2Cf.JJ, começam a entrar em vigor
novas regras que prometem fàcilitar
muito a vida de quem usa telefones
:6xosemóveis.Porexemplo, trocarde
operadora,masmanteronúmeràdo
celular.

Já a partir do próximo mês,
quando passa a valer o novo

.

regulanentodoservçomóvelpessoal,
o consumidor poderá cancelar o

serviço em 24' horas. Se não
atenderem ao pedido, as empresas

terão que fornecer o serviço
gratuitamente. As opera-doras
também serão obrigadas a fornecer
crédito> pré-pagos com validade de
até 180 dias e revalidar os crédito>

expirada;apartirdainserçãodenovos.
Outra novidade é a deter

minação de umnúmeromínimo de

lojas de atendimento pessoal por
microrregião. No Vale do Itapocu,
onde os cinco municípios ultra-

.

passam OS- 200 mil habitantes, as

prestadoras deverão ter pelo menos
umaloiadentrode 24meses.Oprazo
sobe para 48 meses, para' cada
microrregiãó de 100mil habitantes.

Já-as chamadas destinadas a

setviçodeemergênciaserãogratuitas,
incloo�paraos�uários�rada�
de registro, quenãopagarãoroarrring.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Liga Regional do Vale do Itapocú de Bocha e Bolão (LRVIBB), convoca pela
presente, todos os presidentes e/ou seus representantes e associados dos clubes
filiados para panlcípar da assembléia ordinária e extraordinária.
Data: 23-01-2008
Local: Choupana Grande da Arweg.
V Convocação: 19:30h.
2a Convocação com qualquer quorum: 20:00h:

Ordem do dia:

a) Análise do Balanço Financéiro de 2007 .

b) Eleição do Presidente para o próxlmo Quadriênio ..

c) Eleição do Conselho Fiscal para o próximo Quadriênio.
d) Posse da Diretoria e Conselho Fiscal.

.

e) Assuntos Gerais.

. Antônio Torizani Filho - Presidente
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Concurso público
Inicia no dia 18 de janeiro e encerram no dia 17 de fevereiro

as inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Itajaí.
O Concurso irá prover vagas do Quadro de Servidores Públicos
Civis. Serão abertas vagas para cargos de Nível Superior, Médio
e Ensino Fundamental. Entre os cargos de Nível Superior estão
os de biólogo, cirurgião-dentista e os de médico acupuntor,
anestesista, cardiologista, cirurgião plástico, derrnatologia,
endocrinologista, geriatra, ginecologista, homeopata,
infectologista, neuropediatra, oftalmologista, oncologista,
ortopedista com atuação em coluna, ortopedista pediátrico,
otorrinolaringologista, psiquiatra, reumatologista e urologista.
Haverá vagas também para professores de arte, ensino religioso
e matemática. Os cargos de NívelMédio incluem os de agente
da autoridade de trânsito, agente em atividade de educação
e atendente de Unidade de Saúde . .As pessoas que possuem
Ensino Fundamental poderão concorrer aos cargos de agente
em atividades administrativas e operador de equipamentos.
O edital e as inscrições 'se encontram no endereço:
www:univali.br/concurso.

Oportunidade
Uma empresa do ramo imobiliário está recrutando pessoas com

conhecimento da cidade, veículo próprio e noções de
informática. A remuneração é compatível com a função. O
trabalhador terá direito ainda a um telefone celular. Interessados
enviar curríc�lo para o endereço parceírostg'netuno.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 A. GUERRA S/A IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS, CNPJ so.b n° 88.665.146/0001-05, com sede na cidade de Canas 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 áre-a 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
última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a

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

.

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE DEZEMBRODE 2007.

A OFICIALA

Inscrições'
Seguem até o dia 31 de janeiro as'Inscriçôes para

interessados em participar das aulas nos cursos de
música, teatro, dança e artes plásticas, na Scar
(Sociedade Cultura Artística). Os treinamentos fazem
parte do novo projeto da Instituição na área de arte

educação. Informações na Secretaria da SCAR, na rua
Jorge Czerniewicz, 160, telefone (47) 3275-247.7.
Informações também no site scar@scar.art.br. C,?m a

nova proposta, a Instituição passa a contar com uma

vice-presidência para Assuntos Educacionais, ocupada
pela professora Íris Piazera (foto).O projeto seinsere
no planejamento estratégico da SCAR visando à

estruturação -no futuro de um Centro de Educação
Profissional em Artes.

Marista constrói amplo e moderno

espaço para Educação Infantil

* 7 novas salas de aula
* refeitório com cozinha experimental
* 2 parques infantis
* teatrínhe de arena
* fraldário
* salas 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

EDITAL
-

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

. ,

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

OcSESP-SC, CPF n° 248.794.879-53 e sua esposa MARLI GRUTZMACHER ERSCHING, CI
RG n° 19R/ 597.285-SSI-SC, CPF n° 248.794.529-04, escriturário e auxiliar de escritório,
brasil-eiros, 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, requerer�m
com base noart, 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado
RESIDENCIAL MONTERREY, situado na Rua o5-Prefeito José Bauer, Bairro Três Rios do Sul,
perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterlzado, aprovado pela Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Decretos rrs 5.907/2006, expedido em 23.11:2006
e 6.136/2oQ7, 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 o6(seis) lotes

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

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

Faleceu às 14h40 do dia 8/1 ,

o Sr. Armando Berride, com
idade de 66 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 9/1, .

com saída do féretro da Igreja
Católica de Guaraniaçu em

Massaranduba, seguindo
para o cemitério da mesma

localidade.

Festa
Clube Esportivo Recreativo
Cultural Vasco da Gama de

Pomerode realiza amanhã a

festa de Rei do Tiro. O evento

tem início às 13h, às 16h
busca ao rei, às 19h jantar e
às 22h baile com a Banda Só
Virtude. Ingresso ao custo de

R$ 7 (feminino) e R$8
'(masculino), e R$15 (casal).
A sede. do Clube fica na Rua

Vasco da Gama, número 80,
no Ribeirão Wunderwald.

Outras informações pelo
telefone (47) 3395-1008.

Processo Seletivo
Estão abertas até o dia 21 de

janeiro as inscrições do

processo seletivo para vagas
remanescentes da Unerj. As
inscrições podem ser feitas

péla internet (www.unerj.br)
ou no SAE (Serviço de
Atendimento ao Estudante),
situado no bloco A da

universidade. A relação dos
candidatos classificados será

divulgada no dia 23 de

janeiro, às 22 horas, e afixada
no mural do Bloco A da

UNERJ. A matrícula deve ser

realizada entre os dias 24, 25
e 28 de [anelro, no SAE, das 8
às 11 h30min e das 14 às 21 h.

Furto
Por volta das 15h30 de terça
feira, a Polícia ?tf:rdeu a uma

ocorrência de 'L" i'; ,Ia Rua
João Butschardt, Centro de
Guaramirim. N.C., 23 anos,
estacionou sua motocicleta
no Hospital Santo Antônio e

quando retornou não

encontrou mais a moto Honda
CG 125, placa MOP-61 06, de
Jaraguá do Sul. A Polícia
tentou localizar o veículo,
mas não teve êxito.
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REAJUSTE

Alta río IGP-M impulsiona
preços dos aluguéis.·em.2008

PIERO RAGAZZI

.Imóveis podem ficar
até 10% mais caros

ao longo do ano

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
As pessoas que nãomoramem

residências próprias podem
começar a preparar os bolsos. O
ano novo inicia com estimativa

de reajustes de cerca de 10% nas

tarifas praticadas em Jaraguá do
Sul. Omotivo? A alta de 7,75%
no IGP-M (Índice Geral de

Preços - Mercado), considerado
o regulador dos valores dos

aluguéis. Sobre isso, ainda de
ve incidir uma porcentagem
extra, esta' ocasionada pela
constante diminuição na quan
tidade de casas e apartamentos
vagos na cidade. A telev�ndas Elijane diz que perdeu a c.onta de quanto gastou em 12 anos de aluguel
\ A conhecida lei da oferta e

da procura vemdando possibi
lidade de bons negócios aos

locatários. Porém, quem vive do
outro lado precisa se desdobrar

paraencontrar imóveis acessíveis.

Segundo Daniel Andreatta,
diretor de Locação daAssociação
das Imobiliárias, quanto mais

atraente a cidade parece, mais

dinheiro é necessário para
sobreviver no aluguel. "Aqui os
preços são inflacionados",
confessa lembrando que cada
casa disponível possui até dez

.

interessados, emmédia.

Na opinião deAndreatta, isso
continua a acontecer, já que a

capacidade de locação do

município é inferior ao número de

dependentes deste tipo de
moradia. Além disso, há falta de
investidores no setor. Grande

parte dos proprietários de terrenos
prefere construir e depois vender.

Atualmente, os imóveis com
maiorprocura são os alugados por
até R$ 400, como as quitinetes e

os apartamentos menores. As
casas grandes ficam fechadas
devido ao desinteresse dos pos-

síveis inquilinos. Outro fator

importante diz respeito à lo

calização. Os pontosmais baratos
ficam nos bairros afastados da
área central.

Para Elijane [ung, 30, este
acaba sendo um dos pretextos
para não abandonàr o aluguel.

.

"Tenho família no Santo Luzia,
mas é longe e teria de gastar na

locomoção", explica. Morando
noCentro, ela economiza a tarifa
de transporte coletivo, por
exemplo, e ainda reside em um

apartamento que a agrada.

A televendas Elijane Jung
, diz já ter perdido as contas de

quantogastoucomopagamen
to de aluguel desde que foi
morar nesse tipo de imóvel, há
12 anos. "É um dinheiro per

dido", conta. A cada mês, ela
desembolsa R$ 320, valor

equivalente à parte dela e do

filhono totaldeR$480cobrado
pelo locatório. O restante é

completado pela pessoa com

quem divide o apartamento.

Mesmo assim, a casa própria
ainda é um sonho distante de ser

realizado. A localização' dos
imóveis depreços acessíveis acaba
sendo o principal problema,
acompanhado do tamanho deles.
"O meu tem dois banheiros, três
quartos, sala. Essas residências
não", enfatiza. De acordo com

DanielAndreatta, a rendafanüliar
de muitos não permite. o .

financiamento de imóveismaiores,
por isso, a preferência pelos

alugados.
IGP�M � O ÍndiceGeral de

Preços - Mercado resulta da

inflação acumuladado ano.Os
7,75% registrados em 2007

representam quase o dobro do
calculado em 2006 que ficou
em3,83%.Oresultado também
passou a frente de outros anos,
ficando atrás apenas de 2004,
quando ficou em 12,28%, ou
seja, é o segundomaiordo atual
governo.

Comerciantes satisfeitos com

as vendas no litoral norte
BARRA VELHA

Segundo balanço feito pela
Secretaria de Turismo de Barra

Velha, entre oNatal eAnoNovo,
cerca de 200milpessoas estiveram
na cidade.Número 20%maiorem

relação a temporada 2006(2007.O
crescente número de pessoas
refletiu diretamente no comércio
da região. EmBarra Velha, alguns
setores apresentaram alta em

relação ao verão passado.
É o caso do setor de gas

tronomia. Segundo a comerciante,
Franciele Legovski, odesempenho
de sua lanchonete fôi além das

expectativas. "Em sete anos este

foi o melhor de todos, teve mais

movimentos, tanto de dia, quanto
a noite", relata.

Nos dias entre Natal e

Reveillon, seu estabelecimento
teve um aumento de 50% nas

. vendas em relação ao mesmo

período do verão passado. "O
,

pessoal está de férias e não está a

fim de fazer comida", brinca a
.

comerciante.

Já o comércio de roupa não

apresentouomesmo desempenho. .

Conforme a gerente de uma loja,
Rosimeire de Souza, somente a

alta temporada que agradou os

lojistas. "O ano passado vendeu
mais durante toda a temporada,
este ano o pico foi apenas nos dias
de festas de final de. ano",
considera. "Este ano com o

carnavalmais cedo asvendas serão

prejudicadas. A maioria das
pessoas teve férias mais curtas; o

que também contribuiu para não
ser uma boa temporada", finaliza.

No entanto, o segmento de

biquínisnão sentiuomesmo efeito.
Segundo a gerente de uma loja
de roupas para banhos, Delita
Joaquim, o movimento foi 30%
maior este ano. "Aqui é o melhor
local para venderbiquíni. Este ano
atendeu as nossas expectativas",
observa.

Loja de roupa de banho teve incremento de 30% nas vendas em comparação com 2007

Supermercados
Os supermercados da ci-dade

também apresentaram um cres

cimento expressivo. "Uma tempo
rada superaaoutra.Estaestásendo
uma das melhores dos últimos dez

anos", revelao dono de um super

mer�doMário Ramos.
De-áfordo com suas ex-

pectativas, o aumento foi de 20%.
Ele considera apaixãodobrasileiro
pelo mar e o bom momento fi
nanceiro como os fatores para o

avanço do setor. "O nosso preço é

competitivo, igualoda cidade, por
isso o pessoal está preferindo
comprar aqui", conclui. (GR)
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Cindy Crawford (ae lado),
Angelina Jolie (abaixo a

esquerda) e Demi Moore são
invejadas por estarem

sempre em forma perfeita

SOIEIAS DE

OLLYWOOD
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Antes de compr-ar, compare ·Venha fazer um Best Drive
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,

Jaroguá do Sul Copinzal.: " Caçador '.
Curitibanos Rio do Sul' Lages . São Joaquim ,<
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Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

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



2 o CORREIO DO POVO .
QUINTA-FEIRA, 10 de janeiro de 2008

EOUIPAMENTOS
NOVOS E USADOS
TÉCNICOS E
lOJAS AUTORIZADAS

IMÓVEIS EM GERAL
IMOBILIÁRIAS

PROCURA E OFERTA
AGÊNCIAS
OPORTUNIDADES

MARCAS NACIONAIS
E IMPORTADAS
CAMINHOES, ONIBUS
E MOTOS

PEÇAS E ACESSÓRIOS

ACOMPANHANTES,
BOATES
CORREIO SENTIMENTAL

lEGAlS E REUGIOSOS.
ATAS•.BALANÇOS.
LEIIlIES, CONVOCAÇÕES
COMUNICADOS
EM GERAL

M£DICOS, CLINICAS,
MASSAGENS.
TRATAMENTOS,
FARMAclAS,
PROASSIONAIS
PRODUTOS

Mitsubishi / Pajero Tr4 2.0
Automático
Ar Condo .. OH + Vidros EléL + Anmurto

Airbag + Câmbio Aut. ·1· Rodas Liga Leve

Tração 4x4

ANO: 04/05 - COMB: Gasolina
COR: Azul
VALOR: Entrada de RS 27.500.00

72X de R$ 689,00

Hyundai / Tucson 2.7 Gis
Automático
Ar Condo Elét. + OH + Vidros Elét. + Alrbag
Bancos d. Couro + Rodas Liga Lev.
Rack Teto + Contr. Irac.... Tração 4x4
Gãmbio Tiptronic
ANO: 07i07 ' COMB: Gasolina
COR: Prata

•

VALOR: Entrada de R$ 48.500,00
72X de R$ 1.239,00

Honda / Civic 1.7 Exs
Automático
Ar Condo Elel. .;. OH + Vidros Elét. + Trava Elál.

Airbag + ABS ." Câmbio Aut. .;. Piloto Aut.

Compo Bordo + Bancos de Couro + Aoqas Liga Leve
Painel Digital

.

ANa. 06i07 - COMB Gasohna
COR: Dourada
VALOR: Entrada de RS 39.1]00.00

72X de R$ 999,00

Toyota I Corolla 1.8 Vvt Seg
Automático
Ar Condo 8ét. + OH + Vidros Elét, + Airbag
ABS ... Câmbio Aut. ... Pilolo Aut . -l- Compo Bordo
CO Player + Bancos de Couro + ROdas Liga leve
ANO: 05!B5 - COMB: Gasolina
COR: Cinza ,

VALOR: Entrada de RS 25.oo0,BO

72X de R$ 749,00

Audi / A3 1.8 Mec. Asp.
Ar Condo f1ét. + DH + Vidros Elét. + Trava Elét.

Airbag + ASS + Compo Bordo + Bancos de Couro
Rodas Liga Leve + Teto Solar
ANa: 05/05 - COMB: Gasolina
COR: Preta
VAlOR: Entrada de RS 26.950,00

72X de R$ 689,00

Fiai I Stilo 1.8 Conect
Ar Condo + DH + Vidros Elet.

.

Camp. Bordo + CO Player
RoBas Liga teve
ANO: 05/06 - COMB: Gasolina
COR: Cinza
VALOR: Entrada de R$ 23.000,00

72X de R$ 599,00

veiculas

3370-3113
Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 4040 - Centenário - laraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

Clio Authentic 1.0 R$ 25.490,00 Ano 200

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Stra,sbourg Jaraguá do Sul - (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

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

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

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703-2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábados.das 9h às Ilh. wWw.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

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

<' Ibautomovels@hotmall.com
131'1 280, Km SO. nO 329 • Imigrantes - Guaramirim- se

Sua melhor escolha está aqui!
(47) 33731114047

LB AUTOMÓVEIS
3370-7942

-..

GANHADORES DO SORTEIO
Dos 2.prêmios de

R$ 250,00 em dinheiro

10 premio: Jairo Leandro Gutz
20 premio: João Fernando Mayer

BARUM
PNEUS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MUITAS OPÇÕ� EM UM SÓ lUGAR
VEíCULOS SEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCil

AS MENOR� TAXAS, DO MERCADO
ÓTIMA VALORIZAÇÃO DO SEU USADO
PRAZO DE ATE 60 M�� PARA PAGAR

SEU CARRO ESTÁ NA

Você que exige'veículos de qualidade, procedência garanfidâ
revisão preventiva e urna negociação +ransparen+e, venha nos viSitar

Palio EX Ano 1998 RS Negociar CI)o Expression 16V Hatch AnD 2004

-

www .. ditrentoautomoveis.com

FORD
.

FIESTASEDAN - BASICO - 4 - 2008 - Fl - PRETA

FIESTA - COMPLETO - 4 - 2007 - G - PRETA
FIESTASEDAN - COMPlETO,- 4 - 2006 - Fl - PRATA
ECOSPORTXLS1.6FLEX - COMPL,Gf\1\f - 4 - 2005 - FL - VERMELHA
FOCUS GUIA AUTOMATICO - COMPLETO - 4 - 2005 - G -

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

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

PRATA
ECOSPORTXlS 1.6L - COMPLETA - 4 - 2005 - G - BRANCA
FIESTA - LT, DT, AO - 4 - 2005 - G - BRANCA
FIESTA HATCH - BÁSICO - 4 -.2004 - G - VERMELHA

FIESTA - COMPLETO - 4 - 2004 - G - BRANCA
ECOSPORTXlS 1.6L - 'COMPlETA - 4 - 2004 - G - BRANCA

FIESTA'1.6 - BÁSICO - 4 - 2003 - G - PRATA
FIESTA - lI. DT - 4 - 2003 - G - BRANCA
KÁXR 1.6 - COMPLETO - 2 - 2003 - G - PRETA

FIESTA - lI. DT, AO - 4 - 2003 - G -

.

PRETA
KÁ - t ... Ilr. AQ - 2 - 2000 - G - AZUL
ESCOli I �J (, 1.8 - COMPLETO - 4 - 1998 - G - AZUL
ESCORTSW 1.8 - OH, IT, DT, AO - 4 - 1998 - G - CINZA
ESCORT SWGLX 1.8 - COMPLETO,Rll - 4 - 1998 - G - AZUL

CHEVROLET - • - - -

CELTA LIFE - LT, DT, AO - 4 - 2006 - Fl - BRANCA

CORSA SEDAN 1.8 - OH, VE, TE, DI, AO - 4 - 2005 - Fl - PRATA

CELTA - Rll, PERSONALISADO - 2 - 2004 - G - BRANCA

CORSASEDAN - AC,DT - 4 - 2002 - G - CINZA

CORSA SEDAN - DT, AO - 4 - 2001 - G - VERMELHA

CORSA - LT, DT, AO - 4 - 2000 - G - BRANCA
RENAULT - - - • - PEOGEOT· - - - -

cuó SEDAN EXP�ESSIOIN 1.0 - COMPLETO - 4 - 2006 - G - 206 - lI. Dl, AQ - 4 - 2004 - G - CINZA

Escort SW AnD 1998 RS Negociar Fiesta AnD 2003 RS Negociar Scenic RT 1.6 16V AnD 2002 R$ Negociar Fiesta AnD 2004 RS Negociar

vw· . - - -

FOX - O KM - AC, OH, IT, DT - 4 - 2008 - Fl - PRATA
FOX 1.6 - OH, LT, DT, AO - 4 - 2005 - Fl - CINZA
GOLF GNV - COMPLETO - 4 - 2002 - G - PRETA

GOL SPECIAL - BÁSICO - 4 - 2002 - G - BRANCA
GOL - OH, LT, DT, AO - 4 - 2002 - G - PRATA
GOL 16 POWER - DH, ll, DT, AO - 4 - 2002 - G - PRATA

.

GOL SPECIAL - IT, DT, AO - 2 - 2002 - G - PRATA

GOL PLUS - LT, lilT, AO - 4 - 2001 .: G - PRETA
SANTANA - COMPLETO - 4 - 2001 - G - PRATA
GOLMI - IT, DT.AO - 2 � 1999 - G - CINZA
GOL MI - LT, DT, AO - 4 - 1997 - G - CINZA

FIAT· - - - -

SIENA FIRE - COMPLETA - 4 - 2007 - Fl - CINZA
STILO - COMPLETO - 4 - 2005 - G - VERDE
STllO - COMPLETO - 4 - 2003 - G - VERMELHA

SIENA FIRE - AC, VE, TE, DT - 4 - 2002 - G - AZUL
PALIO EX - IT, DT, AO, TE - 4 - 2002 - G - AZUL
UNOMillE FIRE - lI. DT, AO - 2 - 2002 - G - VERMELHA
PALIO ELX - COMPLETO + RLl - 4 - 2001 - G - PRETA

UNOMillE SMART - LT, DT, AO - 4 - 2001 - G - VERMELHA
PÁLIO EX - TE, VE, IT, DT, AO - 2 - 1999 - G - VERMELHA
PÁLIO EX - IT, DT, AO - 4 - 1998 - G - BRANCA
UNO - LT, DT, AO - 4 - 1997 - G - VERMELHA
UNO CS IE - lI. DT, AO - 2 - 1995 - G - VERDE
UNO -. TE, VE - - 19�5 - G - VERMELHA

CINZA
CLIO SEDAN 1.0 16V - COMPLETO - 4 - 2006 - G - VERDE
SCENIC EXPRESSION 16 16V - GOMPLETA - 4 - 2005 - Fl -

BEGE
• CLiOPRIVllEGE 1.616V SEDAN - COMPLETO - 4 - 2005 - G

- VERDE
CLIO EXPRESSION - COMPLETO - 4 - 2005 - G - PRATA

CLIO SEDAN - DT, AO - 4 - 2005 - G - PRATA
SCENIC EXPRESSIOIN 1.616V - COMPLETA - 4 - 2004 - G -

CINZA
CLIO PRIVilEGE SEDAN - COMPLETO - 4 - 2004 - G -

PRATA
CLIO EXPRESSION 1.0 16V HATCH - COMPLETO - 4 - 2004 -

G - VERDE
CLIO SEDAN - TE, VE. - 4 - 2004 - G - PRATA
CLIO PRIVilEGE SEDAN - COMPLETO - 4 - 2003 - G - PRATA
SCENIC RXE 1.616V - COMPLETA - 4 - 2003 - G - PRATA
CLIO RT - COMPLETO - 4 - 2002 - G - BEGE
SCENIC RT 1.616V - COMPLETO - 4 - 2002 - G - CINZA
SCENIC RT 1.616V - COMPLETO - 4 - 2001 - G - CINZA
CLIO Rl 1.0 - AC, LT,DT - 4 - 2001 - G - PRATA

HONDA � - . - •

CIVIC LX - COMPLETO - 4 - 2001 - G - PRATA

TOYOTA· - - - -

COROllAXLl1.6VVT - COMPLETO - 4 - 2003 - G - PRETA
CDROllAXEI1.8VVT - COMPLETO - 4 - 2003 - G - PRATA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www,.
a
veiculos

fÚ:
'TRASEIRQ,

R:R$41.80Q,.OO

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

F1DDD XLT 1998 VERDE
COMPL+MOTOR MWM

41;11'11.1•1.1••

Uno ELX 4p 1995 R$ 10.900,00
Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 29.500,00
Palio ELX 1.3 4p 2005 Idt/aq/te prata R$ 26.800,00
Palio EO 4p 199B R$ 15.500,00
Escort L 1.6 GNV 1994 R$ 11.500,00
Escort GL Zetec 1997 ac/dh/kit R$ 14.900,00
Clio Sedan RN ar/vte/abd 2001 R$ 21.900,00
Blazer DL 2.21997 compl+CD R$ 23.900,00
Pampa 1 B 1996 c/ope R$ 11.500,00
Tempra 2.0 8V prata 1995 R$ 12.500,00
Fiesta GL 1.0 4p 1996 R$ 12.500,00
Vectra GL 2000 completo R$ 29.500,00
Vectra GLS 1997 RS 20.500,00
Ford Ka 2001 c/ kit -I- cd paineL R$ 16.800,00
Kangoo Express 1.6 2003. R$ 24:000,00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Santana 4p aut. compl+GNV. R$ 15.500,00
Palio Fire 4p GNV. R$ 19.900,00
Santana 4p 1988 GLS completo. R$ 7.900,00
F1000 XLT 4X2 compl+meqazine mwm R$ 42.000,00
Fiorino Furgão 1.51998 R$15.500,00
Gol1.6 1988 R$ 6.800,00
Escort GLl1995 R$ 10.500,00
Celta 1.0 2005 ti opcionais azul R$ 21.500,00
Corsa Sedan 1.6 2006 cf ac/dh R$ 27.500,00
Fiorino Furgão 1.5 1994 cf GNV R$ 10.500,00
Gol MI1997 cf ac/dh/te R$14.500,000
Gol CLl1.81995 R$12.300,00
Audi A4 1.8 completa+couro 1996 R$ 28.500,00
Palio EX 2007 2p cf opcionais e ac R$ 26.200,00
Kombi Escolar 1996 R$12.500,00
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9.500,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$ 17.500,00
Corsa 4p 1998 branco R$ 14.800,00
Corsa 1997 2p R$ 13.300,00
FOI'd Royàlle 1993 c/ kit GNV R$ 10.500,00
Honda CBR 4501990 R$ 9.500,00
Celta Life 4p 2007 R$ 25.500,00

.
Escort GLIE 1.61995 R$ 10.500,00

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PALIO - Vende-se, 06. Flex. campI. - AR. R$ gnv. RS 13.900,00. Tr: 9968-9296.
28.500,00. Tr: 9978-9990.

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

97. compl R$

ESCORT - Vende-se, Zetec. CompI. .GNV. RS
STilO - Vende-se, 1.8, 16v, completo, 2003. 17.000,00. Tr: 8437-3040.
rmpecável. Tr: 8406-4447. DARCELTA - Vende-se, 02. básico. R$17.500,00,

Tr: 8437-3040.
FOCUS - Vende-se, 02. prata. compl. Tr:

TEMPRA - Vende-se, 95, 8v. R$ 9.600,00. Tr: 9947-9765.
.
3374-5418.

CELTA - Vende-se, VHC. 4p. 03. R$
22.900,00. Tr: 8816-6666. Rua Walter Marquardt, 2665 - Barra do

Rio Molha
Fone: (47) 3370-9012

Fone/Fax: (47) 3370-9010
Cel: 9975-2142

e-mail: cunha@netuno.com.br

MONDEO - Vende-se, 98. campI. GNV. R$
TIPO - Vende-se, 95, 1.6, compl. R$ 17.00ll;00:Tr: 8402-9209. CORSA - Vende-se, Wagon. 00. AR.OH.
8.000,00. Tr: 3376-5000. VE.TE. R$19.000,00. Tr: 9121-6948. FUSCA - Vende-se, 80. R$ 2.800,00. Tr:

3273-1688.
.

UNO - Vende-se, 93. R$ 7.500,00. Tr: 3370-
8415.

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

ASTRA - Vende-se, 0'.8V. 4p. compI. R$ S10 - Vende-se, 97. cinza. Compl. GNV. CUR.
45.400,00. Tr: 3275-1754 ou 9933-4763. RS 24.000,00. Tr: 9128-81 00. GOL - Vende-se, 95. RS 8.000,00+ pare.

Aceitatroca. Tr: (46) 9104-8134.
ASTRA - Vende-se, 99. cornpl. GNV. azul. RS VECTRA _ Vende-se, GLS 94. GNV. R$

PARATI - Vende-se, 96, i .8, prata. RS

23.500,00. Tr: 9983-1925.
.

15.800,00, Tr: 8816-6666. GOL - Vende-se, G3. 99/00. prata. RS 10.500,00. Tr: 3374-1188.

20.000,00. Tr: 9992-7268.

CORSA - Vende-se, Wind 99.4p. TE.AL.
prata. R$15.000,00. Tr: 3374-0416. FUSCA - Vende-se, 81. R$ 2.300,00. Tr:

8809·5662.

MONZA - Vende-se, 94. 4p. GNV. R$
13 500 00 T 3275 3538 GOL - Troca-se, 02, power, por terreno ou

. , . r: -

.

casa. Tr: 3275-2079 ou 9993-2962. GOl- Vende-se, Power. 02/02. cinza. CampI.
CO. R$ 21.500,00. Tr: 3276-1712 ou 8424-
7477.

UNO - Vende-se, 96/97+ bordo. 4p. R$
3.000,00. + finane. Ir: 8853-1 989.

PAllO - Vende-se, 04, ac, ai, te, cd. R$ ASTRA - Vende-se, Sedan 99. preto. RS VECTRA _ Vende-se, GLS. 94. compl. GNV.
22.400,00. Tr: 8402-6416. ESCORT - Vende-se, 98, sw, glx, compi, c/ 21.000,00. Tr: 8817-1159. azul. R$16,000,00. Tr: 9128-8100. GOL- Vende-se, Power. 02. Tr: 9165-3174.

1471 3370-3015
ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ••

. CONSULTE�NQS
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8 O CORREIO DO POVO

••

MULLER
['iVIULfIMARCAEfl
'- _ - - _ /

COMPRA - VENOE - TROCA - FI,NANCIA

R. Marina Frutuoso, 433 - Centro

3371-4789 I 8816-6666

AUTOMECÂNICA DA BARRA LTDA.
,;� 5 VEíCULOS
·;'1. �
"�

A3 - Vende-se, 01, 4p. automático. Tr:
3372-3626.

Atendemos linha geral:

® c:;J aillilll

CLASSE A - Vende-se, 160. 02. preto.
revisado. Tr: 8424-2222 ou 3373-3373.

CLASSEA - Vende-se, 160.05. preto. único
dono. Tr: 8424-2222 ou3373-3373.

""'<"0*"

e�ET,\ON'1
Venha conferir nossos seraiçosl

(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul· SC

CORCEL I- Compra-se, bom de lata. Tr: MICRO-ÔNIBUS - Vende-se, Mercedes SCENIC - Vende-se, 00. campI. CUR.
3370-3076 ou 9942-8890. Bens.99/00.compl. 'c! trigobar.TV.DVD. R$ 26.000,00. Tr: 3370-2461.

Tr: 9654-5380.
L200 - Vende-se, 03. campI. amarela. STRADA - Vende-se, Adventure 02.
Tr: 9927-9944. PICAPE - Vende-se, tipo Jipe. Ótimo campI. Tr: 3372-3626. �

est. H$ 7.500,00. Tr: (47) 3375-2136.
L200 - Vende-se, 93. 4x4. campI.
diesel. R$ 26.000,00. Tr: 9128-8100.

VEíCULOS

3275-0045

FIESTA 4P 1997 R$ 13.300

COURIER 1.6 RS 2000 C. OH 19.500

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

Motos: XLR-125 KS Branca 1997

*Srad 750 Branca/Azul 1996 CG-150 Titan KS Prata 2006

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

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

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

Shadow 600 Preta 2000 CG-125 Titan KS Azul 2004

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

CB-500 Azul 1998 CG-125 Titan KS Azul 2001

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

CBR-450SR Cinza 1989 Titan 125 Vermelha 1998

CB-450 DX Cinza 1988 Titan, 125· Vermelha 1998

NX-4 Falcon Amarela 2001 Biz 125 ES Vermelha 2007

NX-350 Sahara Roxa 1997 C-100 Biz KS AZul 2004

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

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

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

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

CBX-250 Twister Vermelha 2004 Dream. Vermelha 1998
XLX-250 R Vermelha 1991 Today 125 Azul 1991

XT-225 ' Preta 2005 CG-125 Branca 1988

CBX-200 Strada Roxa 2000

CBX-200 Strada Azul 1998 Veículos:

XTZ-125 E Preta 2005 "Corsa Sedan Azul 2003

NXR-125 Bros KS Azul 2003 'Fiesta 1.0 Prata 2000

XLR-125 KS Branca 2002 "Loqus GLi 1.8 Azul 1995

XLR-125 KS Azul 1998 ta

Todos os valores abaixo são negociáveis
Rua Bernardo Dornbusch, 330 * Entrada Clube Atlético Baependi

CLIO SEDAN 2003 COMPL R$ 24.900,00 ESCORT SW 1998 COMPLETA

PALIO WEEKEND 1.51999 COMPL 19.800,00 PARAT!1.82001 COMPLETA

FOCUS GL 1.8 2001 C�IIPlETO 2.�OJ,00 �A 1.5 2000'BASICA 18.800 lWImR 2003 R$ 8.300 PlI- UP CDRSA..1.61996_COM SIV 15.300. �POLO 1.6 2003'COMLETO 32.800

GOLF 1.6 2000 COMP + RD 18 31.500

QUINTA-FEIRA, 10 de janeíro de 2008

PEG. 2061.6 CDMPL+GNV R$ 22.800,00
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MULTI(J()M
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência TécnicaDAR
patjas _

.

Rua Wa�er Marquardt, 2665 - Barra do
Rio Molha

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

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

BIZ - Vende-se, 01, ES. R$ 2.700,00 .

Tr: 3370-5278.

BIZ - Vende-se, 01, ES. R$ 3.200,00.
Tr: 9902-9893. Alarme residencial

Comercial e industrial
Portão eletrônico
Interfone
Câmeras - cftv

BIZ - Vende-se, 05. Troca-se por
material de construção. Tr: 3371-4284.

BIZ - Vende-se, 05. verm. cf partida. Tr:
3372-3626..

Aparelho de Solda/Mig I Aspirador de PÓ
Betoneira 145 e 400 Lts

Compactador de Solo (sapo)

Compressor de ArINSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

1.6 .;;;. BIZ - Vende-se, 05.KS. R$ 3.90000 tr:
9975-0117.

.!
.. Martelo Rompedor 11 Kg

Martelo Demolidor 30 Kg
Motor/Mangote Vibrador
Plaina para Madeira

BIZ - Vende-se, 07. R$ 1.500,00+26
pare. Tr: 9936-3150.

APARELHO - Vende-se, de cd, pionner.
R$ 200,00. Tr: 3273-1963.

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

Placa Vibratória I Roçadeira à Gasolina

BIZ - Vende-se, 98, preta. Tr: 9986-
. 2227.

CAIXAS - vende-se, 2 pi moto. Tr:
3275-2079. CG _ Vende-se, 125.94 azul. Tr: 3370-

TWISTER - Vende-se, 04, CBX 250. R$
8.500,00. Tr: 8804-1314.

.

3287.
Serra Circular I Serra Mármore

Serra para Asfalto I Serra para MadeiraKIT GNV - Vende-se, pi carro cf injeção
eletrônica. R$ 1.300,00. Tr: 3370- CG _ Vende-se, 82, vermo TI': 3273-

TWISTER - Vende-se, 04, preta. R$
2461. 0059.

8.000,00 neg. Tr: 3370-8415. Lava-jato
Lixadeira pi piso de concretoXTZ - Vende-se, 125.05. R$ 5.000,00.

Tr:3374-1117.LANTERNA - Compro, traseira, COMPRA-SE-Rnaneiada.Tr:9957-1316.
esquerda, pf Omega. Tr: 9917-3771.

SHADON - Vende-se, VT 600. 02.
RODA - Vende-se, 17', cl pneu 4 furos. chumbo. cl nota.ê/ 7.450Km. original.
Tr: 3273-0030. Tr: 9157-3000 ou 9118-3000.

SUB - Vende-se, de 12". R$ 280,00. STRADA-Vende-se, 95. Tr: 8823-0219
Tr: 9993-2962. ou 3371-9349.

LIGUE E FAÇA SUA CONSULTA!
.

l4n3213-6806 9116-24 8
TITAN - Vende-se, 150KS. OS. Tr: 3371-
1758 ou 9993-5857.

TORNADO - Vende-se, 03. Tr: 3371-
1335 ou 9953-1446. PISOS INDUSTRIAIS 8851-6268

FELIX GAMES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

VENDA DE GAMES E ACESSÓRIOS
PARA TODAS AS MARCAS

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

COM 2 JOGOS A ESCOLHA DO CLIENTE POR APENAS R$ 100.00
COM 3 MESES DE GARANTIA

revenda

11
Preços a prazo no crediário TELPAR

Nokia 1600Samsung C500
c/câmera

Ps2 SLIM DESTRAVADO
+ 2 CONTROLES
+ 3JOGOS .'

"" POR APENAS R$ 650,00 .

,: IDElil.�RJ"IIHiJ II-II por
�,I��$ liS 0,11 o .i�ato�

" Pr8.o�iê IIdlidD per i .esIJ"

II,.. 8$ JII'7'0 118 Pré
1+ IlaR$ J",'O
Caraderísticas
.• GraYll{ÍÍol digltal de convetSlls
• Cronômetro
-Jovos
• Tocador: de MP3 Wolkmon
• COIIedividade por infravermelho
'RódiofM
· Câmera digital integrada

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

.p.

Rua João Planincheck; 126-Nova B�asiLia - Jaragu.a do SuL - se
'" .::maiL:fpli�game@terra.com.br fone:(41)33704129

":- ?
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Cedro Móveis

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

JOÃO PESSOA - Vende-se, cl 4 qtos.
R$ 65.000,00. Tr: 9984-5305.

.

LOT. ST. ANTÔNIO - Vende-se, de alv, cl
3 qtos. R$55.000,00. Tr: 9609-6437.

MAFRA • Vende-se ou troca-se por B. RIO MOLHA • Vende-se, cl
Jguá. Tr: 3376-1675. 378,04m2 próx. Pre!. R$ 65.000,00. Tr:

9952-7337.
SÃO BENTO - Troca-se por Jguá ou

região. Tr: 9115-3370. ERVINO • Vende-se,' 12x30. R$
12.000,00. Tr: 3371-8952.

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

JOÃO PESSOA - Vende-se, área ind!, cl
958 m2 . R$ 55.000;00 parcelado. Tr:
9137-5573.

JGUÁ ESQUERDO - Vende-se, c/82m2,
próx Madri. R$ 125.000,00. Tr: 9128- TIFA SCHUBER· Vende-se, c/2.000m.
8100. Tn 9165-3174.

RAPAZ· Precisa-se, pi dividir no centro.
Tr: 3372-2526 ou 8804-9308.

VILA LENZI - Vende-se, cl 2 qtos. R$
45.000,00. Aceita carro. Tr: 9137-
5573.

Rua Adolorata Dalrí
Jaraguá Esqu

Tr: 3370-8074

ALUGA-SE
QUITINETES
EQUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário�
Próximo WEG II
Reserve tombém na praia.
3370-3561 c/ proprietário.'

VILA NOVA - Vende-se, cl 3 qtos, CASA - Procura-se, pi alugar em .__ _'

piscina. Tr: 9118-7983. Guaramirim. Tr: 9609-6437.

CASA - Procura-se, pi alugar, até R$
300,00. Tr: 9115-3370. ÁREAS NOBRES

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

(3) 724.M2 - ALTOS -

VI.STA PANORÂMICA-
PRÓX. AO CLUBE ACARAL Rua Barão do Rio Branco, 1000 - Jaraguá do Sul - se

R:\\i,2.anoI!Ylm\lin.lkclCndi3275.110119104-2393 QUARTO - Aluga-se. R$ 180,00. Tr: Tratar: 9922-1188 (na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)
- 9195-9144. ...._ ..... 1 •

KITINETE - Aluga-se, na Ilha da

Figueira. Tr: 9992-5999._f!�ecao . ..
'

(.:!lOCf1S�):+J �r�OS(£l1I��(ê'i.aI
�xa;iore r��àe(oorrclo lralciesefsleiras

�a1Y.�Oem� (ajf��Ji:les

�. (OIl�ellQresoch
�i[f!1¥34l$tas lm�tos(�r�

KITINETE - Aluga-se, próx. Urbano. R$
200,00. Tr: 3371-7411.

PROCURA-SE - moça para dividir
aparta-mento mobiliado no Centro. Tr:
9975-6297, após 18h.

(47) 3376-3684 / 9975-0200
Rua Mana Umbelina da Silva nO 35 - Vila Lenzi - Jaraguá do Sul! e-mail: locaja@uol.com.br

�....."'., ... - .... ".,,.• � """�'"' ..... ���..i..", v]. • ....�-;>. ��,�,.;'.�'t �)
,

� <

QUINTA-FEIRA, 10 de ianeíro de 2008

RODíZIO DE PIZZAS, MASSAS,
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

DISM Pizza
3275-2876

Todos os dias a partir das 18h30

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 Goldell!

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850 - SL 01 Nova Brasília 3310 6261E-mail: financiamentos@ibest.com.br , '. "
I

, ".',
'

• � 'If"
.)_.� r '�1�':��,·;â!l��J��fM:�� � '"}!"",' �,;Jf2.' �('.: i'�..:::, ......, "' �- ........ , ·�';,,:Õ>ct;\n.'_�._ •• ,.- _ .�' �_.>.9� ...\;. • "" "
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•

CURSOS CH i PERtooo DIAS HoRARIO

técnlcoem Enfermagem 1800 15íll2008 2ita6� 19hâsZ1:h

Especialização Técnica em Enférmagem do Trabalho 340 21/112008 2tla6" 1ah às22h

Têc. Manut&nçll;o e Montagem d& Equipamclntos de JntonMtlc.a 1050 14!21200s 2aa 511: 19h1m22h

Complementação em Técnico em Entennagem 550 ' -

05/03 a 14/woo 21) a 6<1 19htl5Z1.1l

6"e

Pás-Graduação: Segurança da Informação 390 28 de MM;O de 2008 Sáb Hlh$()-'l:>õZ2hOO;.8hi\:l;<17l,

6"e

Pós-Graduaçào: Gestão Estratégica de Pe$SoaiS 390 2S de Marvo de 21)08 Sáb 18t1-�fu;<lZh30;6hl:!li.11h

08102 a 18104i08 6' 1f;Jh!W221l

11102 aD5f05.'08 23e 4& IQflà!s221\

12102a 13l03.'{)6 3"'efY' 19h�m

16102s26104108 Sáb 13hás"11h

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

Centro Politécnico
, Geraldo Werninghaus

cepeg Cursos Técnicos

· Gestão Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)
· Comércio Exterior

'

,

. Gestão da Produção Industrial
· Marketing
· Secretariado
· Logística
· Gestão Financeira
· Gestão Pública
· Pedagogia - Licenciatura

Aulas ao Vivo - Transmitidas diretamente de Curitiba

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

(47) 3276 1268

FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL
Credenciado pelo MEC· Port, 4271 de 12112/05

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

CURSOS:

Sistemas de Intermaçãn
1 ano e meio

Acionamentos Eletr'ônicos
2 anos

,
'

Segurança do trabalho
'2 anos

Edificações
2 anos

mal .cepeç: cepeg.org. r one Fax: 3273-5267'
Veja programação de cursosespeciais no site",,�ww.cepeq.orç.br

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

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerníewícz, 1245 [Rua do Hospitall

Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (4713371-4311
Fax (471 3275-1091

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

- AUXILIAR DE. PRODUÇÃO - 50 Vagas - Não

exige escolaridade - Para Empresa de
Alimentos. (Vagas Efetivas - 10, 2° e 30 turno).
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Residir em
Massaranduba (8761)
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8795r - Residir
na Barra do Rio Cerro, Jaraguá 99 ou

proximidades - Serviços gerais em Serraria.
- ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8763) -

Técnico em química ou alimentos.
.

- ARTEFINALISTA (8797) - Com experiência .

em Corel e Photoshop
- ATENDENTE DE INFORMÁTICA (8731) -

Disponibilidade de Horário, Ensino Médio

Completo.
- AUXILIAR DE ELETRICISTA (8783) -

Elétrica, Manutenção, Montagem e

Desmontagem de Motores e Bombas Elétricas.
- ANALISTA DE SUPORTE (8781) - Implantar
sistemas de gestão empresarial, dar suporte e

treinamento, análise de processos
empresariais, defirição de particularidades no

sistema, estudos de casos.

- AJUDANTE DE COZINHA (8792)
- CORRETOR DE IMÓVEIS (8729)

- CONTADOR (8753) - Superior Completo/Com
Experiência.

.

- ESTAMPADOR (8752/8767)
- FERRAMENTEIRO (8721)
- FRESADOR (8622/8768/8779)
- FRENTISTA (8791/8793)
- GERENTE COMERCIAL (8738) - Superior
Completo/ Pré Moldados
- IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (8754)

.

- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8749) -

Empresa de Alimentos.
- MONTADOR DE PAINÉIS (8786)
- MONTADOR MECÂNICO (8778)
- OPERADOR DE CNC (8721/8768)
- PCP (8794) - Com Experiência em Empresa
Têxtil.
- SUPERVISOR(a) DE COSTUFV\ (8757)
- SOLDADOR (8774)
- TORNEIRO MECÂNICO (8622/8768/8779)
- VENDEDOR DE CONSÓRCIOS (8533) -

Veículos.
- VENDEDOR EXTEÀNO (8770) - Venda de
materiais elétricos em geral, painéis elétricos,

-

serviços de engenharia e manutenção elétrica e
-

eletrônica e obras na área elétrica. Região de
Abrangência: Jaraguá do Sul, Corupá,
Guaramirim, Schroeder, Pomerode.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENINA5 MARIAZINHA MANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDEO GAMES,
JOGOS, ACESSÓRIOS E CONSERTOS EM GERAl.

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

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

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

I"

CABRA - Vende-se, leiteira, filhote. Tr: ESTANTE - Vende-se, de mogno grande. fixa. Tr: 3371-1019.
3275-2385 ou 91 02-6658. MOF. R$250,00. Tr: 3370-9411.

REFRIGERADOR • Vende-se, Gelopar
570L. vertical. Tr: (47) 3379-1048 ou

LAVA JATO - Vende-se, Schulz. R$ 3379-1592.
150,00. Tr: 9943-Z636.

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

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

BICICLETA - Vende-se, intantil. Monarki
roxa. R$ 50,00. Tr: 3370-5966 ou Rua Bertha Weege, 1087· Barra do Rill Cerro - Jaraguá do Sul· Fone: (47) 3376-2206· E-mail: planelagame@hotmail.com
9147-4666.

CADEIRA - Vende-se, espreguiçadeira ESTEIRA - Vende-se, elétrica. Fênix. R$
pI piscina. Tr: 3376-1595. 400,00. Tr: 3371-8004. ROUPEIRO - Vende-se, infan!il.

LOJA - Vende-se, no portal montada cl 1Jnissex. 3p. R$ 200,00. Tr: 9108-
60m2. estoq. pap. Brinq. Acess. Bolsas. '0044.
Etc. R$ 35.000,00. Tr: 9605-7401.

CAIXA - Vende-se, pi moto. Tr: 9993- ESTOFADO· Vende-se, conjunto da
2962. Mannes. Grande. Bege.R$ 1.000,00,

Tr: 3370-9411, SOFÁ - Vende-se, cll, 2 e 3lugares. Tr:
MESA - Vende-se, pi escritório cl 3 3273-7780,

FILHOTE - Vende-se, de poodle toy, c! gavetas. R$ 60,00, Tr: 9943-7636.
30 dias. R$ 200,00. Tr: 91 02-61 00, - TANQUE - Vende-se, de lavar roupa, de fibra. .

MESA - Vende-se, pi escritório, cl 3 c/2bocas.R$200,QO,Tr:3276-0340.
gavetas, mad. maciça. R$ 60,00. Tr:
9943-7636.

CÃO· Vende-se, 2 filhotes de York'shire
macho. R$ 500,00. Tr: 3370-9868.

CÃO - Vende-se, filhote de York Shire e
COMPUTADOR - Vende-se, Athlon ALARME - Vende-se, positron, cf casal de labrador preto, vacinado. Tr: FOGÃO. Vende-se, 4 bocas, Tr: 3273-

. XP2600, compI. R$ 850,00. Tr: 9909- controle. R$ 220,00. Tr: 3276-0340., 3374-2388. 7780.
7462.

ANDADOR - Vende-se. R$ 50,00. Tr: CÃO _ Vende-se, Rotwailler. Tr: 3371- FORRO-Vende-se, 180m,deitaúba. Tr:
COMPUTADOR-Vende-se,80GB,128MB, 3273-6683. 9349. 9903-7282.
campI. R$ 700,00. Tr: 9909-7462.

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

MÓVEIS - Vende-se, roupeiro, cama produção. Tr: 9611-7897,
casal ci colchão, Tr: 8834-1 000.

VENDE-SE - Jogo de quarto solteiro
ANTENA • Vende-se, parabólica cl CARRINHO _ Compra-se, de bebê pf FREEZER - Vende-se, Cônsul. 220L. 3 PANIFICADORA - Vende-se, Britânia. campI. + colchão solteiro e 1 casal. Tr:

COMPUTADOR - Vende-se, compl. R$ receptor. Tr: 3273-7780. gêmeos. Tr: 8419-5933 ou 3371-4710. anos de uso, Tr: 3273-1601, R$ 200,00, Tr: 3055-0035. 9905-6476.
690,00. Tr: 3370-3287.

APARELHO - Vende-se, de nebolízação. CElULAR - Vende-se, Treo 650, FREEZER - Vende-se, horizontal PRANCHA - Vende-se, pró ilha 6'3. R$ VENDE-SE· Máquina de cortar grama
R$ 50,00. Tr: 9943-7636. palm+cel. R$ 500,00. Tr: 8406-6446: grande, branco.Rs 400,00. Tr: 3371- 350,00. Tr: 9604-9676. Trapp + aparador de grama tramontina

5592. e kit enrolador cl mangueira. Tr: 9905-
PRENSA - Vende-se, de transfer, cl 6476,

GAIOLAS - Vende-se, usadas. Tr: 33.70- bancada. R$1.500,00. Tr: 9165-3174 .

.

0904 após 15h. VíOEO LOCADORA· Vende-se, compl.
ARCO E FLECHA - Vende-se, pi tiro ao CORTADOR _ Vende-se, de grama PROTETOR - Vende-se, pi AR condo R$ e atualizada, R$ 27.000,00, Tr: 9981-

PLACA - Vende-se, captura de vídeo. alvo, Equipamento compl. R$ 250,00. Trapp. R$150,00. Tr: 9943-7636. LANCHONETE - Vende-se, cl clientela 70,00. Tr: 3273-6683. 0575,
R$130,00. Tr: 9607-2022, Tr: 8424-2073.

COMPRA-SE - Mesa e estabilizador, Tr:

(47) 3375-2357.
AR CONDo - Vende-se, 8,300BTUS. na CERCA _ Vende-se, de ferro, 12m. R$

MONITOR - Vende-se, 2. 14". R$ ex, R$ 500,00�Tr: 8403-6564, 700,00, Tr: 9604-9676,
25,00. cada. Tr: 8402-6416.
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------------�--

o maior centro de serviços para cães e gatos do Estado

A Compra de um Filhote
Depois de decidir a raça de eleição,
precisaremos nos preparar para realizar
uma boa aquisição.
Boa aquisição é aquela que irá nos

satisfazer durante, aproximadamente, os
próximos 10 anos.

A melhor maneira de decidir, com
precisão, é formular perguntas
apropriadas, uma espécie de "checklist."

Qual a finalidade?

É uma pergunta que quase ninguém se
.

faz antes de efetuar uma compra:
a) Cão de Serviço?
Para responder a esta pergunta teremos

que examinar nossa consciência e saber
se êle deverá conviver com a-família ou

sua função será tão somente a de serviço -.

b) Cão de Guarda e Companhia?
.

Nesse caso a escolha deverá ser mais

5 H O P

3372-0050
R. Bo,ão do Rio Bronco. 617

Rua Jorge Lacerda. 46 • centro· Jaraguá.do Sul ca",..mimOl@gmail.co,,,

BANHO&TOSA
CONSULTÓRIO VETERINÁRIO

Viaje tranquílo ... Seu cãozinho ficará em boaslJ!.ãol !!!
HOTILZINHO PARA CAIS

®

['t's.1 _-:J!
HOSPITAL. - CUNICA VETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL

o maior centro de serviços para cães e gatos do Estado

rigorosa quanto ao ternperamento.
c) Para Guarda Pessoal ou Territorial?
A escolha deverá recair no macho, para
guarda territorial e a fêmea ficará com a

responsabilidade da guarda pessoal por
ser mais ciumenta que o macho.
d) Para Criação e Exposição?
Neste caso a preocupação maior deverá
ser quanto à linha de sangue e as

qualidades que o exemplar poderá
oferecer à sua prole.

Remvp já a hospedagpm dp seu amigãc e viaje tranqüilo.
Duhan Tamy's, eleita 20 ano consecutivo a melhor

clinica vpterinária do estado.
Hospedagpm a partir de R$lS,OO

Hotéis para animais coin cuidado dobrado
e atendimento 24 horas no local

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

Anexo ao Hospital Vetprinário Duhan Tamy's,. temos �gora canis mcados,
cobertos, com sOlariun, pista dp lazer e adestramento com incluindo

assistência dp adestrador e vptprinário 24 horas no local. .

Hospital Veterinário Jaraguá 3274-8944
.

i
Pet Shop Duhan Tamy's 3275-1788 �

,,'

ADESTRAMENTo �
�A�oEToSA

cREcHE PIcÃES
HoSPEDAGEM

VENDA DE fILHoTES
PET SHoP

Macho ou Fêmea?

EIU todas as raças, o macho, quando
adulto, é mais rústico, pesado, duro e

menos dado à brincadeiras enquanto que
a fêmea é mais dócil, meiga, ciumenta e

altruísta.

o que devemos verificar na compra de
um filhote:

PROMOÇÃO GOLDEN BOX �-

. A aquisição de um padrão da raça
escolhida é de importância primordiaL
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, FARMÃCIAS-MANIPUlAÇÃO

EKlLíBRIO
Farmácia de Manipulação

f,{E'tlicamt>lltus em gHat
Manipul,çJn de f(itmul;)s mérliCas

fihlerjpir.as r
tÚSlnl?tic!Js matÜnUlMfn5

Rua João Picolli, 110 - Cpntro

TeL 3371-8298

"

SAÚDE BUCAL

Odontologia 24 h

J
l Angel� scmccneí, 173, Centro, [aragua �o Sui I
,
(pró"mo'ao ";.oRIo) tone: .3371-0938 i

,'FARMÁCIAS ".'
•

::. ESTÉTICA

Consultório Médico
i Estética Facial e Corporal

Dr� Cristiano Molon

3371-9187

; �:.w FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

A fórmula.
da sua

Rua Reinaldo Rau, 289 - Sl. 1- Centro
TeL 3215 3381

Clil1!ca SorriOent

EOUIP.E MULTIDISCIPLINAR, COM ESPECIALISTAS
DE TODAS AS ÁREAS EM UM sã LUGAR

Rua Guilherme Weege n? 50 - 3° andar
Centro Médico Odontológico (47) 3055'2036

� .,. Dr. Kleber Lisboa AraújoOral M�� Cirurg:<io DctlHSlil

�/ CRO .. ·SC5270

CENTRO DE IMPLANTES OENTARIOS E
CIRURGIAS AVANÇADAS

Dr. 'Iliiago Jvionseff!Bore{a
.

Qlto/,Yc· ,'tAU
:Mestre j,>1/1 TmpfantolÚml'Ul
!EspI!dafisla em 1mp(à1lwáontia
Especialista �lfi (Pen'oáO/ftkl
CHmea 0'tTa(
(Prót#é'S

i Cpntro de Estética i

A
3316-4145!

Ora. íse Ayala

I. �:,����a
No ápice da sua beleza!

i Eslr!ica Facial, Corporal, Rejki :
: r" i

t Novo endereço: Rua João Piçolli, 449 :

Qual a importância do uso do aparelho auditivo?

,

A perda de audição pode ser considerada
como uma redução na capacidade da

pessoa ouvir. Tal

incapacidade gera uma

dificuldade' na
comunicação e uma

conseqüência no
isolamento do
individuo ao meio
familiar e sociaL

-

auditiva e com isso uma melhor interacão
,

.

social ao meio em que vi que ele vive.

Principais cuidados com seu aparelho
auditivo:

, Nunca deixe molhar seu aparelho. Tire,
o para tornar banho, ir à piscina, andar
na chuva.

.

, Quando retirar da orelha .guardà-lo ern

local seguro de preferência na caixa

evitando queda do aparelho.
, Retire o aparelho para dormir.
Desligue-o e abra o compartimento da
pilha sempre que não for usá-lo, para

evitar desgaste da mesma .

.

, Limpe diariamente o'�e�
aparelho COITI lenço de

papel ou pano seco. Nunca
, use álcool ou outro

produto de limpeza.
, Leve o aparelho no

CentroAuditivo uma a

duas vezes ao ano para
revisão geral e limpeza.'
Cuide bem de seu

aparelho, assim' ,

aumentará sua vida útil.

Classificarnos a perda
como congênita (se
ocorrer antes do
nascimento) ou.
adquirida (se ocorrer
depois do nascimento).

Ao ser consultado por um médico

Otorrinolaringologista, e ser

diagnosticada a perda auditiva, o
paciente deve ser encaminhado ao

Fonoaudiólogo para dar início ao

processo de seleção e adaptação do

aparelho auditivo.

A importância do uso diário do aparelho
auditivo tem como objetivo principal .

melh�rar a condicão auditiva deste indivíduo
,

portador da deficiência, tentando
restabelecer uma melhora na acuidade

Luchini Dos Santos

Fonoaudióloga-CRF-7260/SC

i Cbás - Ervas - Grãos - Cel1?ais
: Granolas - Sucrilbos - light-diet
: Temperos - Cápsulas - Condimento

l ron" (41) 3215-2450
: MERCADO MUNICIPAL
i Av. Getillio V.rgas, 503 'Centro - )"",; do
,
e-m,R, ",,·..t,ral@bOlcom.br

"II!
NUTRICIONISTA

BE1J7.'7.@.COM
Isabel Cristina de Campos - '.CRN '." ,."

R. Pastor Albert Schneider, 656
Barra do Rio Cerro, 89260·830
Jaraçué do Sul � se

TOP PltATES
'

,

.. Pnetes ... Ntltfiçãc .. Personal Trainer
/>- Rsfo Estética <$ ccncaeonernenrc Cardio Vascular

Agende uma aula experimental!
4730552090

ESCOLA DE MASSOTERAPIA
ClEM E SAHB

* CURSO DE CABELEIREIRO
* MANICURE/DEPILAÇÃO E

MAQUIAGEM
* MASSOTERAPIA

.

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

Jaraguá do Sul
.

, 'I) SAÚDE BUCAL

CtínicaGerat

Implantodontia
Cirurgiã
PróteSf?
Endodontia
Oentística

Ora Andrm Cristina Sgrott
Cirurgiã - Dl'ntista CRG - SC 8677

,. ClíNICA SER
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automóveis

SANTANA 2.0 1992 CINZA CLIO SEDAN 1.616V 2005 PRATA GULF 2.0 GNV 2002 PRETO PAllO FIRE 1.0 4P 2001 BRANCO VECTRA GLS 2.2 GNV 1999 BRANCO TIPO 1.6 1995 AZUL

FORD KA GL 1.0 2"04 BRANCO CELTA 1.0 C/AR 2004 VERMELHO GOL 1.0 16V 1998 VEROE PALIO ADVENTURE GNV 2001 PRETO GOll.011996 AZUL
-

GOL CL 1.6 1995 BRANC,O

Rua:W Ite. arquardt, 1.850 PRÓXIMOALOJAYAMAHA

W\N\N. otadoauto, �ve, ,.coln.br/nei
, '

.

!
.

�

._.,
EMMENDORFER COMÉRCIO DE VEíCULOS lTDA

"

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

Fone: (47) 3274.44441 Fax: (471 3274.4441

emmendorfer@emmendorfer.éom.br'

J

•
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CRUELDADE

SOCIAL

Os noticiários dão conta de que o sangue encontrado no

apartamento e no carro alugado pelo casal Gerry e Kate
McCann, enquanto esteve em Portugal, seria mesmo de
Madelei;"e, a menina desaparecida há oito meses. Apesar
dos resultados definitivos das análises feitas no material
coletado, a Polícia Judiciária Portuguesa não pode concluir o
caso, já que o corpo da menina nunca foi encontrado. E eles
com aquela carinha de coitados. Cadeia neles!

NOIVADO

O m e'u amigo Vinícius
Wodz_inski, garoto sangue
bom, depois de viver há anos

no mesmo teto e ter um lindo
filho, fruto do namoro de mais
de dez anos com bela Melissai
Krause, <,

no final do ano,·
durante um jantar formal com
os familiares, resolveu trocar

alianças na mão' direita e

marcar a data oficial de seu

casamento, que deve ac�ntecer
emmeados de 2008.

BANDIDAGEM

Os assaltantes estão cada vez

mais audaciosos emJ��ag).ládo
Sul. Ontem, atacaram' um
casal no centro da cidade.:
Levaram a bolsa da mulher

que havia acabado de sair de
um banco da cidade.
Felizmente não carregava nada
de valor.

DE MAL COMIGO

Alguns leitores deste espaço
são possessives. Não admitem
a ausência da coluna no fim de
ano. A explicação de férias

para o gato não deu certo.

"Torpedos" e e-rn a
í

Is
choveram em direção a este

colunista,

MERCADO

No ano' passado, os bancos
destinaram 2,39 bilhões. de
reais ao crédito imobiliário.
Para esse ano, o mercado prevê
R$ 24 bilhões investidos no

"setor e o financiamento de
mais de 250 mil unidades em

todo o Brasil. Santa Catarina
está na lista.

FOFOCÓDROMO

Parece brincadeira" mas tive

que presenciar na terça-feira,
d u rant e o'�:o fi c o r r ido'
aniversário, dó Dr. Francisco

Reis, o boa praça. Emiliano
. Avala, abalizado dentista
jaraguaense, carinhosamente
chamado de Evo Morales,
dando Uma de conselheiro,
matrimonial. É mole? E eu

Jurava que já tinha visto tudo
nessa vida. É pra acabar, né

Fofokonel?

,'F�ASE DO DIA
A corrupção não é uma

invencão brasileira,
.

.

mas a impunidade é

uma coisamuito nossa.

jô Soares

ESPIANDO

Quem está

acompanhando o Big
Brother 8, pode
'aproveitar para .dar
uma e s p i a d i n h a

. naquela belíssima sala,
pois aqueles sofás são

confeccionados aqui
na te.rr inha, pela

empresa Bell Arte, do empresário Renato Freiberger. Aliás,' de
muito bom gosto.

11 DleA.DE QUINTA·,
.Conferir a Choperia Bierbude,
local cheio de pessoas bonitas e

de alto astral.

.

QUINTA-FEIRA, 10 de janeiro de 2008 109

Gonçalves
(mQaQoflcalves@rletUrlo.Gom.bf)

�
Pizzas &Lanches

3273-0102
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JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21h1 °
- Todos os dias)

• Cine Shopping 2
Hitman: Assassino 47

(17h, 19h - Todos os dias)

O Amor nos Temposdo 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

(19h20, 21 h30 - Todos os dias)

'JOINVILLE
• Cine Cidade 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21 h1 °
- Todos os dias)

• Cine Cidade 2
Encantada

(19h, 21h10 - Todos os dias)

Bee Movie - A História de uma Abelha

(15h20, 17h1 O-Todos os dias)

• Cine Mueller 1
A Bússola de Ouro (Leg)
(14h30, 16h50, 19h20, 21h50
- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
PS Eu Te Amo

(14h, 16h30, 19h,21h30
.: Todos os dias)

• Cine- Mueller 3
Bee Movie (Dub)
(13h50, Hh40, 19h30 - Todos os dias)

Encantada (Dub)
(15h40, 21 h15 - Todos osdlas)

BLUMENÀU
• 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, 19h05,21h40
- Todos os dias)

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

Encantada (Dub)
(17h10, 21 h1 O-Todos os dias)

• Ci�e'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, 21h30 - Todosos dias)

• Cine Neumarkt 6
Xuxa em Sonho de Menina

(14h40 - Todos os dias)

O Amor nos Tempos do Calera
(16h30, 19h1 0,21 h50 - Iodos os dias)

,

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O CORREIO HÁ 20 ANOS

Municipalização do ensino
o Correio do Povo noticiava no começo de 1988 que o então
secretário da Educação, Sylvia Sniecikowski havia anunciado
que Jaraguá do Sul deveria ser pioneira na municipalização do
ensino em Santa Catariría, com a transferência do ensino de
10 grau para-a competência do município, a princípio de 1 a a
4a séries (escolas isoladas) a contar de março a abríl..
A municipalização, segundo o secretário da Educação, seria
gradativa. Explicando, o secretário afirmava que, em linhas
gerais, os prédios escolares seriam cedidos ao município em

regime de comodato e os professores constariam na folha de

pagamento do Estado, porém a serviço da Prefeitura,

O DIA DE HOJE O CUC 00- LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

SANTO
São Gregório X
São Guilherme
São Nicanor

1920
A criação da Liga das Nações é
saudada como um evento de

importância política sem

precedentes.

1946
Primeiro Festival de Cinêma
Gramado premia "Toda nudez será

castigada" ,

1971
. 'Descobertas duas galáxias próximas

-

a Terra, o que eleva para sete o

número de galáxias do grupo local.
Olhar fatal do charmqso Jack clicado pela leitora'Leticia C" Lazzaris.

1974
<'

a ministro da Fazenda, Antônio
Delfim Neto, garante que a crise
mundial não deterá a expansão
econômica do Brasil.

UTILIDADE PÚBLICA
fEIRA
A Acart (Associação Connaense de

Artesãos) reàliza neste domingo, 13,
. uma Feira de Artesanato. Devemo
ocorrerá na BR-280, ao lado do Posto
Isac.lnforrnações (47) 3375-2206:

MÚSICA
O Festival de Música de Santa
Catarina acontece de 20 de janeiro
a 2 de fevereiro de 2008, em
Jaraguá do Sul.lnformações no

site wwwfernusc.corn.b:

1976
Flávia Nadalutti, do Fluminense,
quebra recorde sul-americano dos
1 DOm, nado borboleta, com -

1 minD5s164.

PREVISÃO DO TEMPO
Muito calor em Santa Catarina
Sol, calor e pancadas isoladas de
chuva com írovoadas e risco de
temporal isolado, devido ao calor
e a aproximação de uma frente fria,
Temperatura elevada com

sensação de ar abafado.

.. Jaraguá do Sul e Região

�CHAPECÓ
�........., MiN: 24° IMÁX: 32"
�':.��- .

.

- v- ......�
.......

Nublado

HOJE 6 SEXTA

Mi�: 20° C MiN: 21 ° C
MAX: 32° C MÁX: 30° C "" ,

Sol com nuvens Sol com pancadas
de chuva

SÁBADO

O
DOMINGO

0. MiN: 200 C MiN: 20° C
.

MÁX: 24° C "" ,., MAX: 27" C
Chuvoso

� Fases da lua
• Legendas

CHEiA MiNGUANTE

O 2211 �30f1 {;:fIb 01"101.Ensolarado Parcialmente Nublada Instável Cnwoso Trovoada
nublado

10/1.
Alberto Gustavo Marquardt
Aldo Pavanelo
Ana Longhe Sabino
Cecílio Steinke
Célia A. O. Wille
Clál:ldio Bachmann
Deise Klosowski

Diego Weber
Geovane Carline
Gertrudes Correia
Gilberto Carlos Huttenger
Gustavo Schuer Pfiffer
Heins E. Karsten
Herta Riedtmann
IIze Romig
Ingrid Wuers
Janice Negherbon
Jaqueline Millnitz
João Neilor Andrejcriski
Judite F. Grosskopf
Maria Lucia Adriano
Markswele Machado
Olindina Maria de oliveira
Patrícia de Lima
Paulo Ricardo Michaelsen

Squena'
Robinson Sarti
Roseli Klein Tomaz
Teresa S. Lindemann
Thiago da Silva
Valdir Kreutzfeldt
Vania Vanessa Hanemann
Vilmar Maas
Vivian Schiochet
Walfrido Schmauch

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.

6
� FLORIANÓPOLIS

MiN: 21°/ MÁX: 32°
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NOVELAS
Desejo Proibido
Miguel fica arrasado por causa da

promessa. Inácio diz que somente
Laura poderá desfazer a promessa.
Miguel desconfia quando Laura conta

que Henrique fez a promessa diante de
romeiros. Lídio garante a Trajano que
não roubou nada e abre sua gaveta para
provar. Trajano encontra uma sacola
com os remédios e prende Lídio. Lídio

jura para os pais que é inocente. Viriato
manda Eulália preparar a demissão de
Udio. Madalena se assusta quandoJoão
Antonio segura seu braço na rua.

SeIP Pecados
Beatriz nega terfeito qualquer ligação.
Vitor desconfia de Xongas. Adriano
relembra que Custódia realmente

parece prever as coisas. Adriano se

convence de que Custódia é um anjo
e corre para a igreja. Elvira se surpreende
ao ver Irene e Tamires treinando na

academia. Régis se oferece para ajudar
Tamires. Juju descobre que não há

compatibilidade entre sua medula e a

de Adriano. Adriano e Romeu choram.
Miriam é õvacionada na volta à escola.
Beatriz desconfia que Pedro tenha
tramado contra ela.

DuasCaras
Silvia acorda e não encontra Ferraço.

.
Bárbara avisa que o celular do patrão
está desligado e Silvia se irrita. Gabriel

pede para sairda sociedade,mas Ferraço
não aceita. Ferraço olha a foto de
Renato. Duda mostra para Clarissa o

que filmou na invasão à Portelinha.

Solange fica feliz ao saberque Evilásio e
Júfla terminaram. Juvenal pressente que
algo aconteceu com Solange. Dengoso
recebe ordem de Guigui para não deixar
ninguém entrar no quarto. Ronildo diz
a Bárbara que seu pai é um bacana

paulista e que vai procurar Guigui.

Amon' Intrigas
O carro de Shir1ey pede o controle, cai
num precipício e explode. Os policiais
descem para ver o carro onde estava

Shir1ey em chamas. Não sobra nada do
Garra. Petrõnio tenta ligar para Shir1ey,
mas cai na caixa postal. Ele fica nervoso
e se pergunta o que está acontecendo.
Alice fica orgulhosa de Felipe. Celeste
diz que foi até a delegacia e resolveu a

parte burocrática. Pedro quer saber o

que aconteceu com a seqüestradora.
.

Celeste diz que ainda não sabe.

Caminhos do Coração
Tati fica com febre e chora com sau

dades de Marcelo. Ela começaa quebrar
objetos. Dalva e Beta ficam preocu
pados. Teófilo, Ágata e Aquiles pedem
para Cris usar seus poderes e ajudá
los a sair da ilha. Vavá e Pachola estão

escondidos, quando o menino sente

o cheiro de um homem se aproxi
mando e eles descobrem ser Vlado.

Gór entra com César, hipnotizado, no
laboratório. Ele se assusta com o que
vê e Gór explica que lá ficam os mu

tantes que não deram certo, além dos

mutantes perigosos.

GRAVAÇÕES
ATVGlobo começou a
gravar Poeira emMo Mar,
microssérie especial de
RenatoAragão. Com cinco
capítulos, a atração estréia
dia 25 de fevereiro, antes de
Malhação. "O navio é o -

tabuleiro, os personagens, .

as peças, e o destino é o
.. jogo". Na história Didi
(Renato Aragão) e Peteco
(Rodrigo Faro) embarcam
em um transa�ântico para
viver uma história cheia de
aventura, suspense,
emoção e humor.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

PERSONAGEM
Lilia Cabral está a todo vapor
com a composição de suá
nova personagem na próxima
trama das 20 horas. Se antes,
em "Páginas da Vida", os
expectadores sentiam raiva
de sua personagem, desta
vez, segundo a éIDiz, vão ter
pena. "A Catarina vai ser
conpletarneste diferente de
tudo que eu já fiz naminha
vida. Ela vai ser uma mulher
muito sofrida,muito triste.
Desta vez vão é sentir muita
pena dela", contou.

HISTORIA
Bemardinho (Thiago
Mendonça) e Dália (Leona
Cavalli), melhores amigos na

trama de Duas Caras, da TV
Globo, terão um futuro juntos.
Segundo a coluna Retratos da
Vida, do jomal Extra, tanto
Heraldo (Alexandre Siaviero),
quanto Bemardinho irão para a
cama com Dália, que ficará
grávida. Os dois rapazes
assumirão o filho da amiga.
De acordo com o texto, o trio
viverá tranqüilamente, no
melhor estilo Dona Flor e
seus dois maridos.

SUBSTITUIÇÃO
Juliana Paes deve cobrir a

licença-matemidade de Maria
Paula e fará parte do Casseta
& Planeta a partir de abril,
segundo o jomal Diário de
S.Paulo. As negociações com
Juliana começaram depois
que a notícia da gravidez de
Maria Paula foi divulgada. Se
aceitar, a atriz ficará no
humoristico até dezembro.
Maria Paula deve dar à luz o

segundo filho em maio. Ela e
o marido, João Suplicy, já são
pais de Maria Luiza, 3.

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.

SOlUÇÃO
l2 8 519 4 1 6 7
7 4 ti 812 1 3 9 5

5 9 1 7136 4 2 8

9 s 3 1 7 5 6 4 2

2 1 546 9 7 8 3·

4 ti 7 .3 8 2 5 1 9

6 5 2 9 1 3 8 7 4
8 .3 9 6 4 7 2 5 1

1. 7 4 2! 5 8 9 3 6

Áries (20/3 a 20/4)
A Lua junto à Netuno hoje transita pela sua área das amizades, favorecendo o contato com as

pessoas. Você está mais compassivo e solidário, isso vai fazer um bem não só a você, mas a

todos do seu grupo.

Touro (21/4 a 20/5)
Dia positivo para você mostrar às pessoas que estão à sua volta, seu talento e sua competência
para realizar algumas funções. Você está sendo muito admirado, aproveite o momento. Sua

compaixão está aflorada por Netuno junto à Lua.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
O planeta Netuno hoje junto à Lua está fazendo com que você esteja um pouco melancólico. Não
entre nessa, é hora de você sair, ir às compras, passear, viajar, assim você pára de encanar com

o que não tem sentido.
.

Câncer (21/6 a 21m
Mais um dia de você se aprofundar nos seus sentimentos. O seu feeling está mais aguçado pela
cumplicidade de Netuno com a Lua e você consegue perceber algumas energias que a rodeiam
um tanto invisíveis. Hoje é o dia para você investigar o que está misterioso.

Leã9 (22n a 22/8)
A Lua continua no signo oposto ao seu, porém aspectada com Netuno hoje, favorece a área de
relacionamentos. Apenas evite usar palavras inadequadas para não ser mal entendido. O dia esta
positivo para a vida a dois mas sem delírios.

Virgem (23/8 a 22/9)
Os astros o aconselham a termais cuidado com sua saúde hoje. Seria bom fazer uma dieta ou

prestar mais atenção em que tipo de alimentação tem usado para não ficar agredindo o seu corpo
e também atrapalhando o funcionamento dos seus órgãos.

Libra (23/9 a 22/10)
O libriano precisa aproveitar esse momento de mais fantasia na sua vida trazido por Netuno e sair

para se divertir. Tente brincar, conversar com pessoas que gosta e dar risada. O mais importante
hoje é dar atenção ao lado alegre da vida.

Escorpião (23/10 a21/11)
Os planetas Netuno e Lua hoje estão ligados com a Lua favorecendo os assuntos familiares.

Então, aproveite o momento para põr ern ordem aquilo que estava úm pouco confuso dentro de
casa ou com as pessoas da família.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Você tem um dia em que precisa prestar bastante atenção na sua forma de comunicação e

.

também evitar sair e comprar compulsivamente. Preste bem atenção naquilo que precisa e
.

medite um pouco, tenha fé que isso faz bem a você.
.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Embora hoje não seja um bom dia para negócios, você pode fazer alguma coisa dentro do seu

trabalho que lhe dê um bom dinheiro. De qualquer forma, o dia favorece a sua vida financeira.
Fique ligado nisso, alguma coisa de novo pode acontecer.

Aquário (21/1 a 18/2)
Melhor dia hoje no Céu favorece os aquaríanos, principalmente se vocês estão dispostos a gastar
energia, correndo, fazendo esportes ou mesmo cuidando da sua própria aparência. Isso vai fazer
muito bem a quem não liga muito para o corpo físico.

Peixes (19/2 a 19/3)
O piscianomuitas vezes sonha em ganharmuito dinheiro. Hoje é dia de aproveitar esse momento

para saber como realizar esse desejo. Nada de ficar apenas no plano mental ou irreal. Você

precisa conc(etilliseus projetos.

HORÓSCOPO

DIVIRTA-SE.

Os filhos prodígios
Três amigos conversam:
- Meu filho está muito bem, é um grande
construtor... Está tão bem que acaba de dar
uma casa de presente a um amigo!
O segunda emenda:
- O meu garoto é muito bem-sucedido. Já é
dono de várias concessionárias e até deu um

carro pra um amigo no mês passado.
- E o meu! - disse o terceiro - É dono de uma

empresa aérea. Meses atrás presenteou um

amigo com um avião.
Com a chegada de outro amigo, o pai do
construtor perguntou:
- Estávamos falando sobre nossos filhos. O

que tem feito o seu?
- Ah, o meu filho é gay, garoto de programa e

faz strip-tease em uma boate ...
Os amigos estranham a calma do pai do gay.
- Você não se impcrta? - pergunta um dos

amigos.
- Eu não! Ao contrário. Só nos últimos meses

ele ganhou uma casa, um carro zero e um

avião dos três namora"dos.

SUDOKU
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FALANDO DE 2007
Elaiá, voltamos oficialmente à labuta! Bem-vindos todos leitores, leitoras, parentes e

amigos para mais um ano de updates, coberturas fotográficas, informação, discussão e

bobái aqui na coluna Por Acaso.
'

Corno todo final-de-ano - por alguma espécie de obrigação moral - rolam aqueles
levantamentos básicos sobre o que passou, fizemos também nossas contas, e chegamos ,I

alguns dados deveras interessantes quanto nosso blog. Sabemos que o nível de interesse de
vocês pra essas informações pode ser calculado em -2 pontos, mas o negócio está tão bom
que a gente quer compartilhar aqui, só pra dar moral. Então, para quem continua lendo,
presrenção, pois em 2007 o poracaso.corn.
- Teve a média de45.000acessos por mês;
- Transferiu 512,71 giga de dados (é informação pracacê),
- Chegou à posição número 846 no ranking do país, entre os 4,4 milhões de blogs existentes
(hal).
E como o que vale num blog é conteúdo, vale destacar que até hoje já tivemos 6.593

artigos publicados, resultando em 22.956 comentários de leitores (porém esse é um número

incomplete, devido um bug ocorrido na transferência de dados quando arualieainos o site
para versão 2.0, onde perdemos tudo que haviam deixado).
Sem mais no momento, l\' gente se despede, desejando urn bom dia de cafezinhos,

telefonemas e reuniões para quem já voltou pro trabalho. Aos demais que continuam de
pernas pro ar, cospe diem!

NO LITORAL
As atrações das duas casas mais disputadas aqui da região.

- Banana Joe, Ubaruba. Banda Gig Hoppers (hip hop) e D]s
Caverna, Hudson Passos, Roger e Alex Silva. Ingressos na hora
aos valores de R$ 25,00 masculine e R$ 20,00 feminino.
Consultas: bananajoe.com.br.
- Bali Hai, Piçarras: DJs residentes mais o convidado Alex
Couto, Banda The Players e Rex Johnson. Ingressos na hora
aos valores de R$ 25,00 masculine e R$ 20,0.0 feminino.,
Consultas: balíhaí.com.br.

Foro. Ríon Brarug - Zinabre.com

Scharlene Zanerte e Roberta Sciz (costas), em bate-papo na
balada deste último sábado no Bali Hai de Piçarras.

HOJE NA CIDADE
Neni [unkes convida para o

pagodin alto-astral que vai ter
mais tarde lá no Scar Lounge.
Grupo Nova Tendência sobe
ao palco, para promover o

agito' com portaria ladies free e

desconto de 50% no litro da
vodka Smirnof( Faca contato
ou reserva pelo 4784066555.
QUASE CHEGANDO

Sumida desde 2004, Alanis
Morissette é a grande
promessa de retorno agora
para o começo do ano,
lancando álbum novinho en;

(oilia (Flavors of
Entanglement será o nome)
contendo 11 inéditas.
Declarando sobre a obra, diz a

moça que "é uma combinação
de tudo", de insrrurnentos
mais orgânicos a batidas de
hip-hop. No aguardo.
UM MOMMA NO FINOS!
O grande amigo Pablo

retoma do litoral nesse final
de-semana para promover o o

warm-up da temporada 2008
de sua casa, apresentando o

residente Johnny mais o DJ
convidado Duda, da Jungle
Club. já no segundo piso,'
quem vai tornar a cena será DJ
Leo, tocando all beats. Acesse
momma.com.br para info.

Vai pela coluna um enorme abraço de parabéns pra
Claudinha Chukst, essa paixão de menina que
ontem comemorava seus 24 anos.

GRANDES SHOWS QUE VÃO PASSAR PELO BRASIL NESTE TRIMESTRE

O CORREIO DO POVO

ROLANDO NA BIERBUDE
Programe o haPI)Y hour:

- Quinta-feira Banda.
Edgund

.

s vêm direto de Itnjaí
tocar seu repertório pop-rock
no point.

- Sexta-feira é Fabi e grupo
Freesong quem agitam o

palco.
- E sábado a banda da noite
será a joinvillense Super
Djarnp. <

Para acesso ao 'cardápio,
consulta de mesas e maiores

informações, acesse

bierbude.com.hr, ou faca
contatopelo4732751686.

'

O KANTAN EM JANEIRO
Aberto desde terca-feira dia

08, o Kantan Susl�i Lounge
adotará uma rotina diferente
ele funcionamento para o mês.
Recebendo o toque direto do
Nando, a gente passa pra'
frente: em janeiro () Kantan
abrirá apenas de segunda à

sexta-feira, das 19h em diante.
Segundas, quartas e quint-as.
será promovido lutppy hour
com double drink até 21 h, terças
e

'

quintas haverá o famoso
rod ízio de sushi, e já nas sextas,

. oferece apenas o tradicional
molde à la carte.

- Eagle Eye Cherry, em São Paulomano, dia 17 de fevereiro;
- FatbovSlim, ern Maresias dia 03 de fevereiro e dia OS de fevereiro em Salvador-já dá pra ver
apublicação das matérias-clichê com o título "DJ gringo se apaixona pelo carnaval do Brasil";
- Tiesro, em Balneário c Floripa, elias 01 e 05 de fevereiro;
- MyChemical Romance, em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná de 15 a 20 de fevereiro;
-IronMaiden, na ordem São Paulo - Paraná - RioGrande do Sul, dias 02, 04 e 05 de marco;
- Interpol, na ordem.São Paulo- Río de laneíro- BeloHorizonte, dias 11, 13 e 15 de fevereiro,
- Bob Dylan, em São Paulo e no Rio de Janeiro, lá por março (datas ainda indefinidas).
Nada. certo, mas estão na lista de especulações as vindas de: Corinne Bailey Rae, Foo

Fighters, Guns' n Roses, Joss Stone, Ozzy "Immortal Batman" Osbourne, Rage Against the
Machine,REM e The Cure.

CALENDÁRIO DA PREGUIÇA - OS FERIADOS DE 2008
- 4 e 5 de fevereiro (segunda e terça-feira), Carnaval
- 21 demarço (sexta-feira), Sexta-Feira da Paixão
- II de abril (segunda-feira), Tiradentes
-1" demaio (quinta-feira), Dia do Trabalho
- 22 de maio (quinta-feira), Corpus Christi
- 25 de julho (sexta-feira), Aniversário de [aragua do Sul
-07 de setembro (domingo), lndependência do Brasil
-12 de. outubro (domingo), Dia deNossa Sra. Aparecida ,

-02 de novembro(domingo), Finados,
-12 de novembro (sábado), Proclamação da República
- 2S de dezembro (quinta-feira), Natal
E finalmente, 31 de dezembro cai numa quarta-feira.

VERÃO ALEMÃO
E não só de litoral que se

vive o verão. A Festa Pornerana
já mobiliza algumas turmas 110

ensaio de> subir a serra pra
conferir as boas que a testa (e a

cidade) têm pra oferecer. Só de
c e r vej a r i a s serão 4 as

participantes. Quem ainda
não está ligado, anote: a

bagunça começa dia IS e vai
até 27 de janeiro. Confiramais
no·festapomerana.com.br.

AGITOS DO PLANETA
Confira os shows que irão agitar o Planeta Atlãntida 2008 em

Florianópolis, neste final-de-semana.
-11 de janeiro: NxZero (17h50), Banda Eva09hlO), Charlie Brown
Jr. (20h30), [órge Ben JOt (22h), Ivete Sangalo (23h30), O Rappa
(l 1120) e SkaziOh).
, 12 'de janeiro: Fresno 07h45), Jeito Moleque (18h45), Skank
(20h15), Papas da Língua + Nenhum deNós (21h45), Inimigos da
HP (23h25), CPM22 (Oh55), Armandinho (2h25) e Armin van

BuurenOh45 ).
_Os ingressos para cada data cúsram R$ 55 para pista e R$160 para camarote, e o passaporte

para as duas noites custa R$ 95 para a pista e R$ 260 para camarote. Maíores.ínformaçõesi
Acesse clicrbs.com.brlplaneta e veja mapas de acesso, pontos de vends de ingressos,
condições climáticas para a data, dicas de segurança emuito mais.

PRA FECHAR
Como a coluna veio sobrecarregada de dados hoje, larguemos então filosofia pra aliviar:

"

"Ser pobre é uma condição social, mas ser classe média é 1,1.111 estado de esptriro."
,

Mediante asbizarrices presenciadas no litoral, nadamais certo. Créditos a Mr. Porfírio, em
canjicas.wunderblogs.com.
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VIOLÊNCIA

redacao@ocorreiodopovo,com.br

Risco de contaminação por
/febre amarela em se é remotoNúmoo demortos pela policia

do Rio bate reconle com cabral
Foram 1260 mortes
em 2007, segundo
dados do comando

RIO DE JANEIRO
No primeiro ano da gestão do

governador. Sérgio Cabral Filho
(PMDB), o número de mortos

pela polícia do Rio de Janeiro
. atingiu a maior marca já
registrada desde o início da

contabilização oficial de mortes

em confronto (os chamados
autos de resistência) em 1998.

Segundo dados do ISP

(Instituto de Segurança Pública)
-vórgão do governo estadual...

foram ao menos 1.260 autos de
resistência (rubrica na qual se
cantabilizamos mortos em' O governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho não quis comentar os números
supostos confrontos com a

polícia) . Os registros, no entanto,
são subestimados: os dados dos
últimos quatromeses do ano são

parciais, pois excluem· as

delégacias .não-informatízadas
(31,5% do total).

Analisando os dados dispo
níveis do ano passado com os de
2006 (com todas as delegacias),
o aumento foi de 18,5%. Le
vantamento feito pelo Cesec

(Centro de Estudos de Seguran
ça e Cidadania) comparando
apenas os registros das 89 de

legacias informatizadas indica um

aumento de 31% no número de
mortos em confronto.

O número parcial deste ano

supera o antigo recorde de
1.195 mortos pela polícia em

2003 -primeiro ano do governo
Rosinha Matheus (PMDB). Q

.

menor índice' deste tipo foi

'registrado em 1999 (primeiro
ano do governo Anthony
Garotinho, PMDB), quando
289 pessoas foram mortas em

supostos confrontos.
A assessoria de Cabral

informou que ele não comentaria

os números pelomesmomotivo.
Desde o início do'governo, a

polícia tem sido "mais ativa do

que reativa", o que justificaria o

aumento do número de mortos
em supostos confrontos, segundo
ocomando.

Houve queda nas apreen
sões de. armas e drogas. Apesar
de os números dos últimos qua
tro meses serem parciais, a

comparação dós índices com

pletos (até agosto) indica que
da de, respectivamente, 26,2%
e 15,2%.

Hillarye McCain vencem esquentando campanha americana
-

EU�
Dois fortes pré-candidatos à

presidência dos Estados Unidos
ganharam fôlego novo na corrida
à Casa Branca. Depois de um

desempenho decepcionante na

prévia de Iowa, na semana

passada, a democrata Hillary
Clinton e o republicano John

. McCain venceram a votação
primária de New Hampshire,
importante etapa da campanha,
na terça-feira. O resultado,
divulgado na madrugada de

ontem, esquenta aínda mais a

campanha eleitoral americana.
No lado democrata, Hillary

contrariou as pesquisasde intenção
de voto e os prognósticos dos
especialistas, que previam nova

vitóriado senadorBarackObama,
o primeiro colocado em Iowa.

Algumas sondagens davam

vantagem de até' dez pontos
porcentuais a Obama. Hillary,
porém, conquistou39% dosvotos
dos eleitores democratas e "se

recuperou do. tropeço em Iowa.
Obarna também teve bom

desempenho: conquistou36%dos

votos na prévia.
No lado dos republícanos, o

senador de Arizona McCain
obteve 37'% dos votos e superou o

. ex-governador de Massachusetts
Mitt Romney,' o segundo'
colocado, com 3i%: Para os

analistas políticos americanos, o
resultadocolocaMcCain de volta
na briga pela sucessão de George
W.Bush.Antes favoritonacorrida,
Mcf.aín perdeu espaço .para

Romney, Rudy Giuliani e a

.surpresa Mike. .Huckabee
(terceiro, com 11%). '''':- :.0 "

FLORIANÓPOLIS
O risco de contaminação por

febre amarela em Santa Catarina
émuito remoto, segundoodiretor

. da Vigilância Epidemiológica _da
Secretaria de Estado da Saúde,
LuisAntônioSilva.

Ele afirma que o Estado

possui uma boa vigilância sobre
o mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue e

também da febre amarela
urbana. Em Santa Catarina há
uma quantidade pequena do

mosquito e não há registro de
focos das duas doenças.

Silva também considera
'remota a possibilidade de
transmissão da febre amarela
silvestre, que pode ter provocado
amorte de duas pessoas na região
Centro-Oeste do Brasil.

Segundo ele, o controle deste

tipo da doença é feito através.do
acompanhamento do compor
tamento e de casos de mortes de

macacos, que também podem ser

infectados com febre amarela.No
Oeste do Estado, existem mos

quitos Haemagogus (que trans

mitem o vírus da febre amarela
silvestreparaprimatas ehumanos),
mas não foi registrado nenhum
caso suspeito nos macacos da

região. Sem a existência do vírus,
nãohá comoomosquito transmitir
a doença.

Devido à existência do

mosquito, e ao fato de ter

registrado casos de febre amarela,
há anos atrás, oOeste eExtremo
Oeste do Estado, próximo à divisa
com aArgentina, oParaná e oRio
Grande do Sul, são considerados
área de transição da febre
amarela.

Fiesc defende um

aumento parcelado
FLORIANÓPOLIS .

ACâmaradeAssuntos deEner

gia da Federação das Indústrias se
reuniuna terça-feira paradiscutir
o posicionamento da indústria
catarinense frente ao aumento do

preço do gás natural no Estado,
que deve.ser anunciado nesta se

mana. Segundo o presidente da

Fiesc,AlcantaraCorrêa, 01 '-ujuste
vemnopiorrnomenr- .ossívelpara
as empresas, pois ru começo do
anoo fluxode caixa; '1prejudica
do pela atividade err, baixa, áé)

férias e o 13Q salário pago no final
do ano. "Por isso, queremos que
esse aumento seja postergado o

, máximopossívele, alémdisso, par
celado, para não impactar os

nossos.custos do dia para a noite",
afirmouCorrêa.

'

O presidente da SCGás, Ivan
Ranzolin, participouda reuniãona
Fiesc e se disse sensível ao pleito
da indústria. "Sei 'que esse é um

.

período do ano complicado para
as empresas, evou defender junto
ao conselho de adminístração da
SCGás que possarrios atender isso.
'namedida do possível", disse. "Já
possogarantírqueo reajuste, para,'

Presidente da Fiesc reivindica .

parcelamento para indústria

as indústrias" será só a partirde
fevereiro", e não em janeiro, como
era previsto anteriormente,
completou. Ranzolin informou

que o reajuste da SCGás para os

consumidores industriais ficará
entre 10% e '15% - o valor final
deve ser anunciado ainda esta

semana.

O presidente da Fiesc e re

presentantes de indústrias que

participam daCâmara de Energia
da entidade se disseram surpresos
com os percentuais apresentados
porRanzolin para o reajuste. "Sa
bíamos que o aumento viria, mas
esperávamos algo em tomode 6% -

ou 7%. Isso reforça ainda mais a

necessidade de que esse inere-'
menta no preço seja parcelado",
disse Corrêa. ,"
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FEBRE AMARELA

MG registra o prímeírocaso
de suspeita de febre amarela
Segunda pessoa
morreu com suspeita
da doença no DF

BRASíLIA
O primeiro caso suspeito de fe

bre amarela em pessoa no estado
de Minas Gerais foi registrado na
terça-feira, 8. Técnicos da Funda
ção EzequielDias analisam amos

tras de sangue de tnp. pecuarista
queviajoudoAcreparaBeloHori
zonte.O resultadodos exames que
vãocomprovar se ele está tomfebre
amarela ou não só deve sair em

dois dias, mas ele apresenta di
versos sintomas da doença.

"Febre, dor abdominal,muco
sas, pele, olhos e lingua amare

lados", detalha amédicaFernanda
Souza.

Esta é a época do ano em que

surgemos casos suspeitos.Segundo
a bióloga Sônia Conceição Diníz,
o verão chuvoso é um momento

de alto índice de infestação de
vetores da doença.
Amaiorpreocupação é comos

municípios na divisa com Goiás,
onde 50 cidades estão em alerta,
e próximos a Brasília, onde há

suspeita de casos da doença. Em
Minas, foram encontrados ma

cacosmortos na região noroeste e
norte. Amostras de alguns deles
estão sendo coletadas para analisar
a causa das mortes.

No começo da semana, o

Ministério da Saúde ampliou a

Moradores e visitantes das regiões Norte e Centro-Oeste são vacinados

. recomendação de vacinação con
tra a febre amarela no Brasil. A

Vigilância Sanitária pediu que se

vacinem osmoradores e visitarítes
de todos os estados das regiões
Norte eCentro-Oeste,Maranhão
e Minas Gerais. Também deve se

prevenir quemmora ou vai viajar
parao oeste de São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Piauí, além do
sul de Bahia e Espírito Santo.

DUASMORTES-Aindana

terça-feira, . 8, quando foi con
firmado o primeiro caso suspeito
em Minas, morreu no Distrito
Federal o segundo paciente com

suspeita de febre amarela. Graco

CarvalhoAbubakil;38 anos, estava
internado ,Jesde a sexta-feira

passada. [le teria contraído a

doença emPírenópolís (GO). De

acordo com o boletim divulgado
pelo hospital, a causa damorte foi
falência circulatória.

"Graco emmantido por apare
lhos respiratórios e apresentava
insuficência renal e respiratória
aguda. Será realizada necropsia
para confirmação da doença", diz
o boletim. Ele é a segunda pessoa
a morrer com -suspeita de febre
amarela no país. Na semana

passada, o lavrador João Batista

Gonçalvez faleceu em Goiânia
com suspeita da doença.

As mortes fizeram o governo
brasileiro decidir soltar um alerta
internacional contra a doença. O
país vai recomendar aos turistas

quevisitamoBrasila se vacinarem

dez dias antes de fazer a viagem.
(OGlobo)

Venda, de remédios para emagrecer tem regras rígidas
RIO DE JANEIRO

O Ministério da Saúde vai

alterar as regras sobre a venda de
remédios para emagrecer. Hoje,
os brasileiros são campeõesmun
diaisno consumo de ínibidores de

apetite. Para reverter esse quadro,
a Anvisa (Agência Nacional de
VigilânciaSanitária) aumentouo
controle sobre a venda desses
medicamentos.

Uma das medidas limita a

quantidade do remédio que o

médico pode prescrever em cada
receita. Antes, era permitido um
estoque para até dois meses.

Agora, o paciente só poderá
compraronecessárioparaummês

de tratamento.
A resolução determina tam

bém as doses máximas de cada
substância que' o paciente pode
tomar. E proíbe o uso de ini-

.

bidores ass;ciados com laxantes,

diuréticos, remédios para
ansiedade ou depressão.

"Se ele [paciente] procurar
ummédico e o profissional orien
tar mudança de vida, atividade

.

física, nutrição, ele deve fazer is
so. Se. sair com uma receita de
mais um medicamento, descon
fie", diz O presidente regional da
Sociedade Brasileira de Endo

crinologia, Neuton Dornelas
Gomes. (Gl)

ECONOMIA Da.Rrdição
I1!daca�@ocol'l1!iodopovo.eom.br

Ensino Superior
Uma movimentação anual de R$ 370 milhões e cerca de 80

mil acadêmicos entre graduação, pós-graduação e mestrado.
Esses são os números das 42 instituições de ensino representadas
pela Associação de Mantenedoras Particulares de Educação
Superior de Santa Catarina (Ampesc). A entidade calcula

que o crescimento do setor nos últimos cinco anos foi de 342%.
Em 2000, a média de alunos por instituição privada de ensino

superior era de 546,9. Já em 2004 esse índice atingiu 900,6 e,

no último ano, chegou a 1.624,4 alunos pot instituição.

Dinheiro e felicidade
Uma pesquisa do Instituto IP2, de Curitiba, mostra que a elite

brasileira - que representa 6% da população e é formada por
famílias com renda superior a R$ 6.563,73 - acredita que dinheiro
traz felicidade. Segundo o levantamento, que entrevistou 2,4
mil pessoas de diferentes classes sociais, sendo 526 da classe A,
·91% das pessoas na faixa mais alta de renda disseram "sim" à

pergunta "dinheiro traz felicidade?".

Recompensa
Segundo o professor demarketing da FundaçãoGetúlio Vargas

(FGV-RJ) e diretor do IP2,Marcelo Peruzzo, dá para fazer a relação
entre renda alta e satisfação com a vida. "Quanto mais dinheiro,
mais felicidade", resume. Desde que o dinheiro tenha origem
ética, ele considera que não existe razão para as pessoas se sentirem

culpadas por tê-lo. "O dinheiro é a recompensa de quando você é

qualificado e consegue mostrar isso para os outros", afirma.

Formação
o principal diferencial da elite brasileira na conquista da ascensão

social, aponta Peruzzo, é a educação. Segundo a pesquisa, 70% dos
entrevistados têm algum tipo de pós-gradução, como especialização
ou mestrado. "Se hoje existe um diretor de empresa sem educação
formal, ele é a exceção. No Brasil, a educação é> fundamental para
qualquer tipo de ascensão social", afirma Peruzzo. A pesquisamostrou
que, para quem tem somente a graduação, a renda média no Brasil
cai para cerca de R$ 2,2 mil..

Órfã
O mercado cultural, apesar de possuir leis de incentivo fiscal

Federal, Estadual e em alguns casosmunicipais, nunca figurou entre
os maiores investimentos no país. Uma pesquisa recente do IBGE
aponta que os estados do Sul do Brasil são os que menos investem
nesta área. Somados os anos de 2003, 2004 e 2005, Rio Grande do
Sul, Paraná eSantaCatarinagastararriR$ 110milhões, representando
apenas 9,8% do bolo nacional investido em cultura, considerando
Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet e Audiovisual).

Empregos
Se os números de 2007 se repetirem este ano, pode-se considerar

que boas notícias virão. De acordo �om a pesquisa da Manager
Assessoria em Recursos Humanos, o total de vagas de empregos

disponíveis de janeiro adezembrode 2007 foi 14%maiorque o saldo do

.

mesmo período de 2006.0s dados confirmaram as previsões otimistas
feitas por empresários e economístas ao longo do ano e, segundoHélio
Terra, Presidente daManager, este ano tem tudo para ser aindamelhor.
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Unha de frente vascaína com
trio centenário no Estadual
Edmundo, Beto
e Romário somam .

111 anos juntos
RIO DE JANEIRO

Com a provável volta de
Edmundo a São Januário - a ser

oficializada no início da semana
.

que vem pelo presidente Eurico
Miranda, após o retorno da

delegação que está em Dubai -,
o Vasco da Gama terá uma linha
de frente experiente, mas para lá
de centenária.

Juntos, o jogador-técnico
Romário, Edmundo eBetosomam
111 anos. Tirando Tiago, o

goleiro, vai sobrar trabalho para
os outros jogadores, que terão de
se desdobrar nos jogos e correr

pelo trio de veteranos daColina.
Eterno camisa 11 do Vasco,

Romário faz 42 anos no dia 29.
Edmundo já chegou aos 36, e Edmundo pode voltar a jogar com Romário pelo Vasco da Gama
Beta comemorou 33 anos na

segunda-feira. Mas o "caçula" dos
três veteranos e único que jogou

.

nos quatro grandes clubes do Rio
de Janeiro diz estar 'voando'.
"Estou com33 anos,masme sinto

um garoto. Tenho força e fôlego
para levar o Vasco às vitórias",
garantiu Beta.

GOLS - Edmundo já sonha
voltar a fazer gols no Flamengo, o
maior rival do Vasco. "Ele está

bastante animado. Inclusive já
sonhou que fazia gols contra o

Flamengo", contouo advogadodo
artilheiro, Luís Roberto Leven
Siano.O atacante vem treinando
em uma academia na Barra,
jogando peladas e estaria pronto
para enfrentar o Madureira, dia
20, em São Januário, na estréia

do Vasco no Campeonato
Estadual.

Edmundo até abre mão de
50% do que tem a receber do
Vasco: total de R$ 14 milhões.

Mas, escaldado desde 2003,

quando voltou ao clube, fez um
acordo para receber atrasados
e ficou no "hora veja", o atleta
quer uma garantia bancária de

que receberá os R$ 7,5 milhões
em, no máximo, seis anos.O

jogador quer assinar corn-o
clube da Colina um contrato de
dois anos e, depois, encerrar a
carreira pelo time que o

revelou. "As negociações estão
evoluindo bem", disse Luís
Roberto.

Sindicato quer menos gringos na seleção lusa
PORTUGAL

Menos estrangeiros na

seleção principal. Esse é o 'de

seja do presidente do Sindicato
dos [ogadóres Profissionais de

Futebol de Portugal (SJPF),
Joaquim Evangelista. Ele

defendeu esse ponto em reu-'

nião realizada com o presidente
da Federação Portuguesa,
Gilberto Madaíl.

Evangelista assegurou ter

ouvido de Mandaíl uma garan
tia de que ambos iriam tentar

manter uma porcentagem

reduzida de jogadores natura

Iízados. Atualmente, a seleção
portuguesa conta com os

brasileiros. de nascimento Pepe
e Deco. O congolês Makukula,
do Marítimo, também vem

sendo convocado..

"Portugal tem jogadores em
quantidade e em qualidade
para representar a seleção. Isto
não é nada contra os estran

geiros, entendo é que temos

valores em Portugal" que con

seguem defender com a mesma

qualidade as nossas cores e a

nossa identidade", disse

Evangelista, em entrevista ao
.

jornal português "Record".
Evangelista não se opõe ao

fato de o treinador da seleção
se� estrangeiro. O problema, em
sua opinião, são os jogadores.
"O técnico é um corpo estra

nho. Admito que possa ser es

trangeiro. Gostava mais de ver
um treinador português à fren
te da Seleção, mas nãome opo
nho que seja um estrangeiro,
porque quem constitui a equipe

. são os jogadores".

Hamilton espera por ambiente

Justo com novo companheiro
MA.DRI

Perto de começar as atividades
da sua segunda temporada na

Fórmula 1, agora semo espanhol
Fernando Alonso na McLaren,
o britânico Lewis Hamilton não
acredita que terá vantagens e

projeta unia disputa saudável
com o finlandês Heikki Ko
valainen - o novo companheiro,
mais falante e aberto do que o

bicampeão .

" (Alonso) gostava de ficar na
dele e fazer suas coisas, enquanto
Heikki é mais parecido comigo,
que gosto de falar bastante, e

também é um tanto entusiasmado.
Ele émais abertopara conversas e

por isso émais fácil falar Já estamos
começando uma amizade, então
será uma temporada divertida",

disse Hamilton, em entrevista ao

site oficial da categoria.
Depois de ser acusado pelo

antigo companheiro - agora na

Renault - de ter privilégios na

escuderia britânica, o atual vice

campeão do Mundial de Pilotos
afirma que os dois pilotos da
McLaren terão o mesmo

tratamento, sem deixar de lado a

rivalídade.
"Os dois serão tratados da

n.-smamaneiraeeu achoque esse
é o melhor jeito. No fim do dia,
entramos na pista para vencer o

outro, para competir,mas também
para levar a equipe para frente.
ComHeikki consigo perceberque
ele quer me superar e eu quero

superar ele, mas tudo de forma

.justa'', declarou.

o seu terceiro piloto. Em en

trevista ao diário italiano 'La

Stampa', o dirigente também
rendeu elogios aos titulares Kirni
Raikkonen e Felipe Massa..

. 'Além de Raikkonen, apenas
(juan Manuel) Fangio e (Iody)
Scheckter ganharam um título
com agente em seu primeiro ano.
Agora ele conhece o carro e a

equipe melhor, então vai poder
crescer ainda mais. O Massa já
mostrou que � um vencedor, e
especialmente nas corridas, ele
sempre pensa na equipe. Aforça
da Ferrari é o nosso trabalho de

equipe. E então temos o nosso

terceiro piloto, Schumacher.
Nós podemos confiar na

experiência dele em pilotar sem
o controle de tração.

Schumacher é considerado uma arma poderosa para ajudar a equipe

'--""';'
1

Schumacher é o
I .

30 piloto da Ferrari

SÃO PAULO
Michael Schumacher já

descartou por diversas oportu
nidades a possibilidade de re

tornar às pistas, após ter se

aposentado no fim da temporada
2006. Entretanto, para a Ferrari,
ele ainda é considerado como

.uma importante arma para seguir
na conquista de títulos na

Fórmula 1. Além de consultor da

equipe, o heptacampeãomundial
tem sido' fundamental nos testes

da equipe, pelomenos na opinião
do presidente do grupo, Luca di
Montezemolo, queo apontacomo
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Cresce 525% número
decaesabandonados

.

"Todo final dl' ano é

a ml'sma coisa" I diz

prl'sidl'ntl' �a Ajapra

abandonados aumentou525% em
<'

Jaraguá do Sul, segundo dados da
Ajapra (Associação Jaraguaense
de Proteção aos Animais). Em
médiaosatendimentos desses casos
são de oito pormês durante o ano,
mas nas férias passam para 50.

De acordo com a presidente
da Ajapra, Sirley Rank, todo o

período de férias é amesma coisa.
.

"É complicado. A única solução
é não abandonar e estar ciente

das res-ponsabilidades como
,

dono", revela. Sirleydisse que em
2008 a entidade vai trabalhar
com a conscientização, parami
nimizar os abandonos nas .pró�

GENIEllI RODRIGUES

JARAGUÁ DO SUL
Existem váriosmotivos para se

.

ter um cachorro: companhei
rismo, diversão, afinidade,
segurança, etc. No entanto, nas

férias de final de ano, muitos

querem encontrar motivos para
se desfazer deles. Prova disso é

..

.

que no período de dezembro a

janeiro, meses de férias de verão,
o número de animais domésticos

Caso seja impossívellevar te pelos Pet Shops da cidade.
o bichinho junto, a indica- As condições que o ca

ção da Ajapra é que deixe chorro irá ficar também devem
sob os cuidados de outra pes-

,

,ser observadas. Comida e água
soa. Outra saída seria hospe- não podem faltar, os comedores

e bebedores são uma saída para

ximas férias. "Quando se adota
um animalzinho o proprietário

,

deve ter consciência de que as
férias virão e que eles vão viver
de 10 a 15 anos", orienta.

Os animais abandonados
estão em cinco lares temporários
de voluntários da instituição. A
Ajapra conta atualmente com

160 associados, destes cerca de
2.0 atuam diretamente' na

proteção dos animais.. Para .'
adotar um bichinho ou ser

voluntário, basta acessar o site:

fotolog.terra.com.br/ajapra, ou
entrar em contato pelo telefone
9123�0657.

poucos mas mesmo

assim sempre é necessário

ter alguém cuidando dos

bichinhos, já que eles ne
cessitam de atenção, cari
nho e companhia.

-,
�, Cachorros abandonados

�

,

"

pelas ruas são flagra
,"-

� .�.. -retriieiro nema época do ano
�_ .• J' "'"�

..,.� �� •..r �� "õ;f<_

com um pouco de ciúmes,
mas agora a cachorrinha

conquistou o grandalhão e

toda família. "Ela teve sorte,
achou o bilhete premiado",
brinca a dona. ISegundo Scheila não é a j

l\'í
primeira vez que ela vê ani-
mal abandonado na rua,

mas é impossívellevar todos
para casa. "Ondemoro (No-
va Brasília) 'tem muito ca

chorro abandonado, eles não
servem apenas para cuidar "

de casa, falta conscien

tização" finaliza.
DlVULGAÇÁO

/
Contadora adotou cachorrinha que hoje taz companhia parao labrador Max

Indo 'contra a maioria, a
" contadora Scheila de Frei

, tas, 31 anos, adotou a cade-
. linha Mel durante as férias.

.1,'.
No dia 29 de dezembro ela

•
estava passeando com o seu

labrador Max quando a viu

I,'�,. e se sensibilizou. Mel tem

i apenas ummês e.meio e, quan-

.• do Scheila a encontrou, ela
estava suja e com fome. "Nós

i

I queríamos mesmo uma

I
cadela pequena para fazer

I companhia para o Max",

I conta.

No' começo Max estava

•

I
"
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