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, Aumento no seguro
obrigatório irrita
os motociclistas
o OPVAT passou de R$
184,21 para R$ 254,12. A
justificativa para o acréscimo
foi o aumento na quantidaqe,c"
de acidentes envolvendo
motociclistas no país, nos
últimos anos .

• PÁGINA 7

Treinador do Juve
aprova desempenho

. dos jogadores
• PÁGINA 15

VAGAS
Empresa contrata 25 jovens
para trabalho temporário no

mês de fevereiro. lnteressados

entrêgar curneuloccm foto no

endereço Rua CoronelProcópío
Gomes de Oliveira, 246 2.

..

centro --J��a_guádº Sul, :::,;.<,:�_,�
:.T'i"t'::_"J

�..

Procura por vacina Iota posto
. .'

de. saúde;
.
agente pede calma

Cerca de 90 pessoas vão ao posto de saúde da
Reinoldo Rau diariamente a procura da vacina contra
a febre amarela. Antes dos dois casos registrados da

doença neste início de ano, em pacientes de São Paulo

e Brasília, eram somente 60 atendimentos ao mês. Os
funcionários do setor de Imunização pedem calma e

garantem que só quem vai viajar para as áreas de risco
deveser vacinado.

PIERD RAGAZZI

Medo de contrair a doença faz posto lotar, estoque está garantido para os próximos dias, mas funcionários da saúde pedem cautela. PÁGINA 5
.
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• EDITORIAL

Saldo trágico
Quatro feridos e ummortoeste

foi o saldo dos acidentes que
aconteceram rio último final de
semana no Vale do Itapocu. A
cena se repete dia após dia
tornandooatode sairde casauma
perigosa aventura. A situação do
trânsito é-um problema de

educação dos condutores e

pedestres. As regras devem ser

disseminadas e aprendidas 'nas
escolas, já que, mais cedo oumais
tarde, os alunos, em sua maioria,
irão conduzir automóveis. É na

infância e na adolescência que se

verifica a maior aceitação de
ensinamentos e de condutas.
A estatística de uma vítima fa

tal a cada 30 segundos no trânsito
em todo o mundo e o conheci
mento de, no Brasil, já termos ul
trapassado a triste rnarcadeumrni-

A situação do trânsito
é um prolUma de

educação dos conduto�s
e pedest�s"

Ihão de vidas perdidas em aci

dentes tornanecessáriooenvolvi
mento de toda a sociedade no

combate à violência no trânsito.
, Já nos anos 50, os acidentes

começavam a ser visto como um

problema social e embora muitas

ações tenham sido desenvolvi
das para chamar a atenção dos _

motoristas, a gravidade só au

mentou. Os especialistas dizem

que a violência no trânsito é
. causada pela desobediência à

legislação. Logo, se isso for

'. DO LEITOR

-Mais um apagão à vista?
Em 2001 a região sul do

verdadeiro, paracombate-Iá, basta .Brasil não' foi afetada pelo
que omotorista mude de atitude, 'Eacionamento d� energia
ou seja, respeite as leis de trânsito: "",��létrica por ummotivo dos mais

não avarice com o sinal fechado, :Jjncriveis: não havia linhão para
nãopareemlocalproibido,observe )1�v�r a energia do sul para
a velocidade adequada, não fale. ':bütras regiões do país ou, em

ao celular ao dirigir, não beba se .:i6utras palavras, não havia um

for dirigir, etc.
. <mínimo deinterligação entre as

Mas comó mudar o com- .diyersas regiões.
portamento do condutor? Em :�:" Na época for�m criados

primeiro lugar conscientizaçâo �
'. Idiversos planos e, a se acreditar

em segundo fiscalização. Radares, Jjnas promessas políticas, nunca
semáforos comcâmeras, lombadas . ,jjnais este tipo de problema viria

0' •

eletrônicas e radaresmóveis, não "'ª atormentar o pais.

resolvem, mas auxiliam. Os veí- i�j. Também foi imposto a todos
culos de comunicação também '!�hs consumidores uma enorme

devem participar no processo de
' {;çonta adicional.

conscientização, e essa é uma das
.

Uma das providências foi a

missõesdoOCorreiodoPovo,que '-liberação da, construção de

esperapodernoticiarecomemorar ' 'usinas termoelétricas movidas

aquedanonúmerodevítimasdas �a gás que deveriam ser a

estradas. reserva para emergências.
Paralelamente, foi criado um

programa de difusão do uso do

gás natural nas indústrias, em
substituição a outras fontes de

energia mais poluentes. Um
exemplo disto foi a desativação
de uma grande operação de

produção de carvão vegetal à
partir da madeira de eucalipto
que existia em Guaramirim

para uso em fundição que foi
substituído pelo gás natural.

• PONTO DE VISTA

Por um sistema econômico
viável em 2008

Segundo perspectivas do
Ba�co Mundial, o Brasil deve ter
um crescimento econômico de

4,5% em 2008, com constância

deste crescimento de 2007 a

2011, visto que o cenário inter

nacional aponta para um cons

tante, mas sólido investimento
internacional em toda a América

Latina, notadamente com, a

solídificação das economias do
Brasil e do México. "Caso estes

rendimentos se concretizem, eles

representariam a maior fase de
crescimento da Àmérica Latina
e Caribe desde os anos 60", des
taca o relatório do Banco.

2008 será um ano previsível,
o que não deixa' de ser ex

celente, pois o crescimento pode
ser mais bem programado. Com

.

o Carnaval no início de fe
vereiro, o Brasil retoma motores
e pode pensar em despertar para
a produtividade anual. E com

feriados que caem majorita
riamente em sábados e do

mingos, há uma constância

maior em todos os segmentos e

atividades.
As exportações que são for

malizadas no mínimo com seis
.

meses de antecedência estão

bem encaminhadas, da mesma'

forma que as importações tam

bém estão. A recuperação dos

preços internacionais das commo
dities agrícolas, como a soja e das -

commodities metálicas, como o

, aço por exemplo, praticamente
garantirão para 2008, um volume
de negócios com o exterior,
superiores aos valores apre
sentados em 2007.

O câmbio flutuará entre R$
1,75 e R$ 1,60 e irá ajudar
significativamente os importa
dores em geral, que já forma
lizaram seus contratos inter

nacionais de importações pelo
me�os até junho do ano que se

inicia. Isso significa que o Brasil
irá comprar do resto do mundo
em 2008, um volume nomínimo
10%' superior ao que comprou
em 2007.

Mesmo assim, a possibilidade
de um superávit na Balança
Comercial (exportações menos

-

Os textos para esta coluna deverão ter nomáximo 25linhas, FonteTimes New Romàn 12 e podem
importações) na ordem de US$ ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel
35 bilhões, não está descartada.

.

Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 8�251 200, Caixa Postal ts, É obrigatório informar nome

Estamos aprendendo a competir completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicad�s).
e não dependemos mais da des-

valorização do real, para expor-
' •. ENT.RE ASPAStarmos aviões, automóveis e

outros produtos industrializados.
A abertura comercial de 1990,
complementada pelas políticas
públicas de FHC foram deter
minantes no processo que dis

ciplinou a inflação' e estancou a

dívida externa.

Quanto a inflação, existe a

previsão de 3,8% ao ano, para
2008 e nossa dívida externa, que
está no patamar de US$ 153
bilhões tem o respaldo de U$$
195 bilhões em reservas cambiais,
que poderão chegar ao final do
ano em US$ 240 bilhões. Em
.suma, temos em caixa, moeda

estrangeira sobrando, para quitar
qualquer tipo de compromisso
internacional.

• Randal Gomes,
Coordenador de

Relações
Institucionais e do
curso de Comércio
Exterior da Fate]

Também foi incentivado o

uso de gás natural veicular o
que permitiu o florescimento
de inúmeras oficinas de
conversão, trazendo econo

mia e favorecendo o meio

ambiente.
Bastou um ano de. cres

cimento da economia na casa

dos 5% ao ano - considerado

por muitos economistas como
o limite técnico para a atual
infra-estrutura brasileira - e a
ocorrência de um período com
um pouco menos chuvas que
o usual para o§ reservatórios

das hidroelétricas mostrarem

toda a fragilidade do sistema.
Bastou solicitar a entrada

em operação e térmicas a gás
para que fitasse claro que não

havia combustível suficiente

para supri-las.
Claro que toda a sociedade

brasileira vai pagar a conta

pela demora na liberação da

construção de novas hidro
elétricas, da briga com Eva

Morales, da demora em liberar
térmicas a carvão, da falta de
um plano B para o gás, entre
outras providências e teremos

racionamento de gás natural.

• Lourival Karsten, administrador

A questão energética vive de boatos,
. ou seja, todo dia tern boatos (. .. ).
O dado concreto é que o Brasil está

seguro de que não haverá apaqão",
Presid�nte Luiz Inicio Lula da Silva, negando
risco de .racionamento de energia.

fB :O CORREIO00 POVO
I�'I<:>' '1tIfl
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POLITICA
Também
Primeira damaNilda Ber

toldi candidatou-se a uma

vaga na área de assistência
social do concurso realizado

domingo pela prefeitura de
]araguá doSlli. Demitidado
cargo de secretária de De- '

senvolvimento Social e Fa
míliapor contada leiantine

potismo, agora tentaefetivar
se como servidora pública.
Com salário inicial de R$
2.088,37.

'Agentes
Secretaria da Segurança

Pública e Defesa do Cida
dão teve 125 agentes prisio
nais concursados em 2006.
Do total, nove para a região
de Joinville, que abrange

" Jaraguá do Sul. Com presí
dio mais que carente desse

, tipo demão de obra. O que
também não garante nada
sem que haja o dedo

político.

Ontem...

Pista sintética da Tifa
Martins não pôde sediar o
atletismo dos Jasc por três
motivos: obras começaram

. atrasadas, houve dificulda
des para licitar empresa es

pecializada e, por fim, chuva
a dar com um pau. Agora,
terá de ficar pronta até

,

início de abril, para sediar

5 osJogosAbertos Brasileiros.

...e hoje
[eanLeuprecht, presiden

te da FME, diz que entrega
em março e que agora não

hámuita pressa. Não? Esta-
_

mos na metade de janeiro.
Apista terá, ainda, de passar
por testes para sediar a pri
'meira competição do ca

lendário, 'os [oguínhos
Abertos, antes dos Jabs.

CÉLIO AZEVEDO!AGÊNCIA SENADO

Comunicadores 1
Senadora Serys Slhessarenko. (PT-MT) apresentou

projeto de lei que torna inelegíveis os apresentadores,
locutores e comentaristas de programas de rádio ou
televisão que não se afastarem dê suas funções até
um ano antes das eleições, alémde proibirdetentores
de mandatos eletivos de exercer essas atividades. A
senadora avalia que a candidatura dos profissionais
de rádio ou televisão, considerados pelo governo_
como veículos de massa, é beneficíada pelo prestígio
angariado junto ao público no -exercíció de suas

atividades -,

Comunicadores 2
"O uso da palavra de maneira quotidiana para

prestar serviços, informar e entreter o público em

meios de comunicação de massa contrariao espírito
republicano e fere a isonomia eleitoral, pois
corresponde ao uso de uma concessão pública para
contato direto com o, eleitorado e promoção pessoal,
ainda que involuntária ou subliminar, favorecendo tais

pessoas em face dos demais candidatos", argumenta.

Apoio
. Governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB)
colocou toda a infra-estrutura da SDR de Jaraguá do
Sul e mais R$ 700 mil à disposição d,a organizaçãodo
Festival de Música de Santa Catarina, que começa
dia 20. Um espetáculo à parte de música erudita. No
Brasil, diga-se.

Celso Machado·
redacao@gcOlTeiodopovo.com.br
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Asfãto
Reportagens sobre carên-

'

das demoradores de bairros

publicadas semanalmente
, aquinoCorreio continuam
evidenciando a pavimenta
ção de ruas com asfalto no

ranking das prioridades
apontadas pela população.
Quando não, tal qual gê
nero de primeira necessida- '

de.Na outra ponta, se bem
feito, é o que rende mais

votos.

Salários
O plano de cargos e sa

lários dos servidores da

prefeiturade Jaraguá doSul
deve ajudar a esquentar os
discursos na Câmara nesse'

semestre.Muitomais agora
comavereadora e proíessora
Maristela Menel (PT do B)
na presidência. Ela uma

defensora intransigente da

categoria, mas que se elegeu
com apoio irrestrito da
bancada do governo.

Dilema
O problema está em se

descobrir como agradar
, mais a categoriapara conta
bilizar votos nas urnas em

outubro: priorizar o futuro

profissional, garantindo
solidez à carreira, ou os sa

lários, com efeitos imedia
tos.O sindicato já reclamou
de' poucos debates sobre o

projeto.

Fecam-
Prefeitos elegem dia 30,
em Florianópolis, os novos
membros' dos conselhos
Consultivo e Fiscal, o que
inclui o cargo de presiden
te da Federação Catari
.nense dos Municípios. As
,eleições de outubro estão

.em pauta.

RETRANCA
Transporte
Municípios têm até dia 25 para aderir ao programa

Caminho da Escola, optando por ônibus de 23, 31
ou 44 lugares para o transporte escolar.Desde que

.
com, adesão ao registro de preços realizado pelo
FNDE. Ônibus de 23 e de 31 lugares vão custar R$
114mil e'R$ 126,750 mil, respectivamente.O de 44

, lugares, . R$ 172,7, mil.Empresas fomecedoras vão
disponibilizar veículos adaptados para alunos com

necessidades especiais.

Segurança
Câmara dos Deputados analisa a criação de

procedimentos rigorosos para identificação e segurança
de recém-nascidos nos hospitais e nas maternidades
públicas. A proposta obriga hospitais e maternidades

públicas a colocar, no recém-nascido e namãe, pulseiras
com gravação numérica inviolável, lacrada e indelével
na hora do nascimento. Para evitar trocas e seqüestros,

Positivo
Projeto do senador Gilvam Borges (PMDB�AP)

aumenta as penas para quem for pego dirigindo
bêbado ou participando dós chamados "pegas" ou
"rachas" em vias públicas. O motorista que causar

a morte de alguém nas circunstâncias mencionadas
terá pena de reclusão de seis a vinte anos. Só?

Negado
''A. Comissão Parlamentar de Inquérito não está

sujeita à observância dos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, na forma como

são aplicados aos processos judiciais e admi
nistrativos ...". Parecer é do juiz Márcio Renê da

Rocha, negando liminar el_1l mandado de segurança
impetrado pelo prefeito Moacir Bertoldi (PMDB) e

a vice Rosemeire Vasel (PC do B) questionando a

articipação do vereador Ronaldo Raulino (PDT)
como presidente da,CEI da �erenda escolar.

Alegavam não tererntidoamplo direito à defesa na
Comissão e que Raulino, à época, não teria filiação
partidária, o que seria um impeditivo. .

,

'
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CONCURSO PÚBLICO

candidatos na eXpectativa pela
divulgação da lista de colocados

ABS�NÇÕES - Os índices'deabstenção chegaram à quase
11% entre os candidatos·às vagas de nível fundamental e
superior, realizadas no periodo da tarde. Dos 4258 concorrentes
nos dois níveis de ensino -1056 no fundamental e 3202 no

superior-,467 faltaram às prpvas, o equivalente a 10,9%. Já
dos 3.559candidatos às vagas de nível médio, foram 272

ausências, o que representa um índice de7,6%.

Relação sai na sexta.

Acafe já colocou

,gabarito na internet

CAROLINA TOMASELLI

JARAGUÁ DO SUL
Passado o período de pre

paração para as provas, realizadas
no domingo, os candidatos que

participaram do concurso público
da Prefeitura de Jaraguá do Sul
voltam agora suas atenções para a

próxima sexta-feira, dia 18. Na

data, a Acafedívulgaa lista dos
candidatos por colocação, assim,
aqueles que não precisam fazer a

provaprática terãoumanoçãomais
precisa sobre as possibilidades de

aprovação. Ontem, foi divulgado
o gabarito preliminar das provas

(confira nesta página). O prazo

para apresentar recurso termina

hoje..

. Aos 3Q anos, o açougueiro
Silvio ClodoaldoTerluk, quemora
emJoinville, concorreu a uma das
vagas para professor deGeografia,
áreaemque é graduado há quatro
meses. Para ele, que resolveu se

inscrever em cima da hora e não

estudoupara a prova, o resultado
foi satisfatório. "Achei a prova
difícil, mas acertei 15 das 30

questões. Estou classificado.Agora

tem que ver a situação dos outros
candidatos, dependo dos con

correntes. Mas mesmo se eu não

passar, valeu a pena como ex

periência", disse.
.

Já a estudante Sara Michele

Schumann, 20 anos, considerou a
,

prova não tão difícil. Ela tentou

uma vaga de auxiliar de almo
xarifado, porque a concorrência

para cargos de nível fundamental
é menoi, "Também optei por um
cargo que já tive experiência",
informou a jovem, que acertou 21
das 30 questões. ''A prova es

pecífica foi mais difícil, ali. que eu
menos acertei";

Para a dona de casa Márcia

Hencke, 4'2 anos, formada no

Magistério, a prova foi fácil e, por
isto, está bastante otimista.

"Estava preparada. A expecta
tiva é boa. Vamos ver", comentou

,

a candidata a uma vaga de au

xiliar de sala, de nível médio. A
mespla opinião é compartilhada
por Ivonete Rassweiller, 21 anos,

que tambémmora emJaraguá do
, Sul. A vendedora, que tenta,

uma das 22 vagas oferecidas para
auxiliar administrative, busca a

estabilidade que o emprego

público oferece. "Tenho espe

ranças de passar".

Concurso teve mais de sete mil inscritos, os candidatos vieram de todos os Estados do Brasil

RECLAMAÇÕES - Q atraso no horário previsto no edital para o início da� provas ...... 9 horas e 15 horas - gerou a

revolta de alguns doscandidatos do'concurso, acàrgo da Acate (Associação Catarinense das Fundações
Educacionais). As prôvas na parte da manhã começaram com cerca de meia hora de atraso e, no período
vespertino, 15minutos depois do' horário definido. Em algumas salas, inclusive, qS provas chegaram a ser

,

di§tribuídas aos alunos no horário previsto e, logo em seguida,JQram recolhidas e depots redistribuídas. 'Ho!Jve
desencontro de informações. "T�ye muita gente na minha sala que reclamou, gente que veio de outras oidadeS. Já
fiz outros concursos e nunca vi isto", comentoLiLuciane Souza Lopes, de RIo do Sul. A candidata à vaga de
arquiteta lembrou que o edítal saliéntava a necessidade de o candidato chegar com antecedência ao local da prova.
"Estou insatisfeita, esta situação gera nervosismo. Para mim rsso é indício de fraude. Não só pra mim, mas para
.rnuita gente", disparou Luciane. Segundo a coordenadora de concursos da Acafe, Lucinara Márin, o atraso esta
previsto no edital, e ocorreu porque havia candidatos (jue não conseguiram encontrar suas sâlas de prova.,

. .... .,

GABARITO DAS PROVAS -
-

CARGOS DE NíVEL SUPERIOR Hotéis registram aumento na procura
1 3 5 6 7 8 9 10 11 12

Os salários e a estabilidade aumento considerávelnaprocuraC D B A B -C b A B C,
13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 oferecidos pelo funcionalismo de sexta-feira até domingo, em
D A __:p _C B 'A .J� A.·"",. O -'C público, sem contar as caracte- comparação com outros finais de
25 27 29 30 rísticas peculiares' da cidade, semana. Segundo o recepcionista

B � C '� atraíram pessoas de diversos do Hotel Nelo, Antônio Carlos

CARGOS DE NíVEL MÉDIO
estados do Brasil para realizar o Dornelles, os 58 apartamentos

1 2 6 7
concurso público daPrefeitura de foram ocupados entre sábado e

�

A .w".=., ..6· B Jaraguá do Sul no último finalde domingo. O estabelecimentoO
13

,
14 18 19 semana. Foi c caso de Silvane recebeu hóspedes do Rio de

B ,C = B� Mazur, 25 jmos, da cidade de Janeiro, Rio Grande do Sul,
'25 26 Andirá, no Paraná. Ela, que já é Paraná, São Paulo e, inclusive, de
�.

?

::: ••-f._ funcionária pública, soube do
.

Palmas, capital de Tocantins.

CARGOS DE NíVEL FUNDAMENTAL
concurso pela internet e não '

' No Hotel .Itajara houve um

1 9 11 pensou duas vezes para se ins- incremento de cerca de 60% nas

l. A �. créver a única vaga oferecidapara hospedagens dos 124 aparta-
21 '23 pedagoga. Silvane Mazur, do mentos, informou o recepcionista

[Y�0 Paraná, é uma das centenas de Luis Carlos Cordeiro. ''Num final

pessoas que ficaram hospedadas de semana normal, a lotação fica
em hotéis; que registraram um entre 20 e 30%", disse.
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FEBRE AMARELA

redacao@ocorreiodopovo,com,br

Medo de contrair a doença
aumenta procura por vacina

PIERD RAGAZZI

Posto de Saúde da
Reinoldo Rau tem
movimento intenso
KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
O receio de contrair a febre

amarela está lotando o Posto de
Saúde do Centro de [araguá do
Sul. A cada dia cerca de 90

pessoas interessadas em se

imunizar procuram a unidade.
Antes dos dois casos registrados
neste início de ano, em pacientes
de São Paulo e Brasília, eram
somente 60 atendimentos aomês. Vacina deve ser feiia pelo menos 10 dias antes de viagem para áreas de risco

Conforme a supervisora de
Imunização da Prefeitura, Ana
Kneipp, só quem pretende viajar
para as áreas consideradas de
risco deve ser vacinado. No
Estado, apenas os 28 municípios
localizados no Extremo-Oeste
estão nesta lista.

Por isso, a família de Denise
Rocha, 42, nem pensou na

possibilidade de pegar a estrada
sem segurança. "Vamos para
Piratuba e depois a cidades
argentinas próximas à fronteira
com o Brasil na semana que

A DOENÇA
A febre amarela é uma

doença de caráter infeccioso e

agudo causada por um vírus e

transmitida pormosquitos, ex
clusivamente em países da'
América do.Sul e no continen
te africano. Isso pode ocorrer

em trêsmeios: o silvestre, rural
e nas áreas urbanas.

Uma pessoa só adoece
quando-. _,_', -m áreas de risco,
geralmente no cerrado ou na

floresta, sem estar imunizada.
Depois disso, tende a servir de
fonte de infecção, já nas cida
des, para o'mosquito Aedes
aegypti. Porém, isso só acontece
nos dias' antecesso�es 'ao
desenvolvimento dos sintomas
ou até no quinto dia após. Este,
em contrapartida, transmite a

,

vern", explica. Na tentativa de
acabar com qualquer chance de

contaminação, ela, omarido e os

filhos procuramajuda no início da
tarde de ontem e voltaram para
casa aliviados.

Mas, a supervisora da pre
feitura alerta sobre a imunização
sem necessidade evidente. Por
enquanto, a unidade possui doses
suficientes para não deixar nin

guém em perigo. Porém, a busca
'

incessante tende a diminuir os
estoques. "É preciso ter cons-

febre amarela entre nove e 12 dias
do início da doença.

Vale lembrar ainda que os dois
casos comprovados recentemente
no Brasil foram �elacionados ao

meio silvestre. Ou seja, foram
transmitidos através demacacos a
mosquitos e, na seqüência, para
seres humanos. A febre amarela
urbana está erradicada desde 1942.

SINTOMAS - As manifestá

ções da doença costumam surgir
na primeira semana depois da

picada do inseto infectado. Os sin
tomas comuns são febre alta"
sensação de mal estar, cansaço,
calafrios, dores muscularese de

cabeça e pele e olhos amarelados.
Além disso, podem ocorrer
náuseas, diarréia e vômitos.

TRATAMENTO - Quem es-

ciência", comenta.
Segundo a Vigilância Sani

tária, as áreas endêmicas estão no
Acre, Amazonas, Roraima, Ron
dônia, Mato Grosso, Goiás, Dis
trito Federal, Tocantins, Pará e

Mato Grosso do Sul. Já as de
,

transição são: Norte e Centro
Oeste do Maranhão, Minas
Gerais, Sul do Piauí, Oeste e Sul
daBahia,Norte doEspíritoSanto
e Oeste do Paraná e Rio Grande
do Sul, além do Extremo-Oeste
de Santa Catarina.

tá com suspeita de febre ama

rela deve ser internado em um

hospital para receber acompa
nhamentomédico.O tratamen
to usual passa pela ingestão de
antitérmicos e hidratação do

corpo. Os infectados por esta

doença são proibidos de utilizar
remédios baseados em ácido
acetil-salicílíco, Eles aumentam
as chances de sangramentos.

PREVENÇÃO - A única

forma de evitar o contágio da
febre amarela é a partir da va
cina.A dose deve ser oferecida
na rede pública de saúde, em
qualquer época do ano. Para
evitar a doença, as pessoas que

, viajam para áreas de risco pre
cisam ser imunizadas 10 dias '

antes de embarcar.

Moradores reclamam da falta
de estrutura e dos buracos
GUARAMIRIM

Moradores de Guaramirim
estão reclamando dos danos cau
sados por causa das chuvas em

excesso que acabam proporcio
nando trat_:lstornos por todo o

município.
NoBairroNovaEsperança, na

rua Frederico Guinther, a chuva

carregou a lama dosmorros para a
rua e abriu buracos de até 1,5
metrosdeprofundidade.Nocentro
da cidade, o excesso de águas
ultrapassou a linha domeio fio em
frente ao Posto Maiochi, na Rua

28 de agosto fechandoo acesso ao

supermercado, lotérica e bancos

próximos. Na Vila Carolina algu
mas casas ficaram alagadas. Se
gundomoradores, os bueiros estão
completamente entupidos de areia,
barro e sujeiras.

De acordo como secretário de
Obras,ValdirVick, os pontosmais
críticos foramosbairrosVilaNova,
Loteamento Friedmann e omorro
Victor Kleine. O secretário pediu
paciência e afirmou que "na me
didado possível os problemas estão
sendo sanados".

Tempestade deixa calçadas
intransitáveis na Marechal
JARAGUÁ DO'SUl
A forte chuva que caiu ontem

à tarde, durante cercade uma ho
ra, deixou praticamente intransi
tável as calçadas localizadas pró
ximas à rua de acesso ao Hospital
e Maternidade São José, em jara- -

guá do Sul. A água chegou a for
mar uma corredeira na saída do
hospital e atravessou a Avenida
MarechalDeodoro

Quando a chuva diminuiu de
intensidade, por volta das 15 ho
ras, os funcionários do comércio

arregaçaram asmangas e co�eça
ram, primeiro, a tirar a sujeira que
entrou nos estabelecimentos.

Depois partiram para o lado de
fora, onde as calçadas mudaram
de cor, com o rio de lama que as

cobriu por causa da chuva.
Vassoura a punho, o aten

dente de farmácia Delano Sauer
de Freitas disse que o problema
dá lama nas calçadas se inten

sificou. ''Antes, quando chovia só

enchia de água", comentou. A
comerciante Rosenir Ferreira da
Silva, há um ano no local, disse
que foi a primeira vez que o

lamaçal tomou tal proporção.
"Precisamais bocade lobo. Só tem
uma próxima e está entupida",
reclamou. (CT)

PIERD RAGAZZI

Comerciantes daMarechal tiveram trabalho para limpar as calçadas na tarde de ontem .
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Exposição de carros
Segue até o dia31 de janeiro, no ParqueVilaGermânica

,

em Blumenau, Exposição de Carros Antigos. A mostra

reúne exemplares de diferentes épocas, a maioria dos
veículds pertence ao Autos Veteranen Club. Serã�
expostos 25 carros, que poderão ser vistos todos os dias,
até o dia 31 de janeiro, sempre das 10h às 21h. A mostra

também apresenta veículos à tração animal, que remetem
aos' antigos tempos da colônia, além de motocicletas e

bicicletas antigas, explica Lílian Ribeiro, diretora de
Eventos da Secretaria de Turismo de Blumenau.

Assalto
O Supermercado Nosso Ponto - Ouro Verde, localizado na

Rua Oscar Schneider, em Jaraguá doSul foi assaltado por volta
das 17 horas de sábado. Em seguida aconteceu outro assalto
também em um mercado, desta vez, no EI Schaddai. No

primeiro, dois homens em umamoto HondaCG, cor vermelha,
usando capa de chuva, capacete vermelho e outro de capacete
preto, pararam a motocicleta na frente do mercado. Um deles

_ sem tirar o capacete anunciou o assalto aos caixas, com posse
-

de um revólver, levando dinheiro, cart6e� telefônicos pré-pago
e cheques. Logo em seguida, da mesma maneira, eles
assaltaram o supermercado EI Schaddai, onde levaram cerca

de R$ 200 em dinheiro. A PM realizou buscas no local, mas
não localizou os assaltantes.

"Tradição e

mode.rnidade na

formação de uma
IV II

nova geraçao.
*****
* *
*****

Colégio São Luís
,68 anos de presença

Marista em Jaraguá do Sul

ocorrelo.comepocorreoocoovo.corn.br

Dança Contemporânea
As inscrições para a 8ª Mostra de Dança Contemporânea do

26º Festival de Dança de [oinville, realizado de 16 a 26 de julho;
já estão abertas. As companhias e os bailarinos profissionais
interessados em participar do evento devem enviar projetos até o,

dia 15 de fevereiro. Desenvolvida desde 2001, a Mostra é

considerada um ponto nobre do Festival de Dança de [oinville:
Ela abre espaço para que companhias e bailarinos profissionais
apresentem suas propostas cênicas. De caráter não competitivo,
seu objetivo é valorizar iniciativas de investigação e a formação
de platéia para a dança contemporânea. Informações pelo
www.festivaldedanca.com.br.

Não sacou?
Mais de um milhão de trabalhadores em todo país ainda

não sacaram o benefício do PIS/Pasep (Programa de

Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do

Servidor) de 2006, no valor de R$ 374. O prazo para fazer a
retirada termina no dia 30 de junho. O Ministério do Trabalho
e Emprego está enviando cartas aos trabalhadores, informando
o fim do período. Têm direito ao abono quem trabalhou pelo
menos 30 dias em 2006 com carteiraassinada por empregador
contribuinte e que recebeu, em média, até dois salários
mínimos mensais. Para fazer o saque é preciso ir a qualquer
agência da Caixa Econômica Federal com o cartão do PIS/
Pasep e um documento de identificação com foto.

Faleceu às 8h30 do dia 13/1 ,

a sra Neli Elizia dos Santos,
com idade de 38 anos, o

sepultamento foi realizado dia
14/1 , com saída do féretro da

Capela Mortuária Bom Jesus de
Guaramirim, seguindo para o

cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu às 1 h45 do dia 13/1 , a

pequena Iracema Roberti, com
idade de 8 anos, o sepultamento
foi realizado dia 14/1 , com saída
do féretro da Capela Mortuária
da Bom Jesus de Guaramirim, .

seguindo para o cemitério
MUr:licipal de Guaramirim.

Faleceu às OOhOO do dia 13/1 , o

Sr. Osmar Dallagnolo, com idade
de 58 anos, o sepultamento foi

.
realizado dia 13/1 , com saída do

.

féretro da Igreja Nossa Senhora
Aparecida de Schroeder,
seguindo para o cemitério de
Santa Luzia.

Faleceu às 8h15 do dia 12/1; o
pequeno Elmiro Gessner, com
idade de 4 anos, o sepultamento
foirealizado dia 13/1 , com saída
do féretro de sua residência na

Estrada Garibaldi, seguindo para
o cemitério Marthin Luther.

LOTERIAS

CONCURSO: 934
.

01-03;2t;;25�44-4g-
__

-

_� Jb. _

CONCURSO: 792

Reaçãolnesperada 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 'INCORPORADORA BEATRIZ LTDA,
CNPJ n° 05.604.430/0001-36, estabelecida naRua 782-Emilia Hornburg n° 222,
apartamento 301, Sala 01, Bairro Amizade, nesta cidade, requer com i' . !'3rt. 18 da -

Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na t�JQ 6:J1-Manoel
Francisco da Costa, Bairro João P_essGa, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo
caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão
n° 249/2007, expedida em 10.08.2007, assinando como responsável técnico, o técnico
em agrimensura José Clênio Vargas de Oliveira, CREA n° 014266-2, ART n° 2614484-6.
O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 11.757,30m2, sendo
constituído de 1 O(dez) parcelas 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,

Ontem, por volta das 2h30,
dois jovens, de 20 e 21 anos,

estavam voltando para casa na
. RuaProcópioGomes deOliveira,
quando foram abordados por

.

outros dois homens em uma

moto. Os jovens reagiram e não

entregaram o dinheiro aos

bandidos. Eles imobilizaram os

assaltantes e bateram em um

deles, já que o outro conseguiu
fugir. O homem espancado foi
encaminhado para o Hospital
São José.

..
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SALDO NEGATIVO

REGIAO
redacao@ocorreiodopoyo.com.br

Fím-de-semana deíxa quatro.
feridos e ummorto 'na região
Samu .chegou a atender
mais de 50 ocorrências '

entre sexta e domingo

GENIELLI RODRIGUES
VALE DO ITAPOCU

O trânsito da região do Vale
do Itapocu esteve movimentado
nos últimos dias. Uma morte e

quatro feridos foi o saldo do

segundo final de semana de 2008.
Segundo dados doSamu (Serviço
deAtendimentoMóvel deUrgên
cia), na sexta-feira só a unidade
atendeu cerca de 28 ocorrências.

Sábado e domingo juntos con

tabilizaram 29 atendimentos.
O administrador do Samu,'

Gilberto Ziemann, disse que o

número é considerado alto, já que
a unidade presta socorro apenas
em casos de emergências graves.

O chefe do Setor de Trânsito
do 140 Batalhão de PolíciaMilitar,

Gildo Martins de Andrade Filho, -.: das leis, estar atento às adversi

capitão Andrade, disse que a úni- dades (como chuva, vias, condu
ca maneira de evitar acidentes é tores, etc), sempre ter cautela
mesmo dirigir defensivamente. quanto aos outros veículos e à

Além de estar atento a toda .

sinalização", orienta.
dinâmica docarro (comccombus- Prever o que pode acontecer

tível, manutenção, etc) é possível. também é umamaneira de evitar
evitarouentãodiminuirasconse- ', que o pior aconteça. "O cérebro

qüêncías de acidentes, seguindo
as dicas da direção defensiva.

Para Andrade, dirigir defensi
vamente é uma questão de atitu-:
de. "Ê preciso ter conhecimento

NÚMEROS

• 9:.�19. Emergências.Médicas
� 2�426 - Acidentes
328 -Incêndios
2.565 -

tenta antecipar possíveis
acontecimentos, assim podemos
agir prontamente, se necessário,
para não ser tomado de 'surpresa",
indica o capitão.

Fonte: Banco de Dados cos �ombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul

Eliseu Parcosky; 33 anos,

pilotava a moto Honda CG
, 125, placa, LXF·6846, de

Massaranbuba, quando coli
diu com uma Camionete

Silverado, placa HBA-7,073,
de Joinville, conduzida por
Mário Antonio Santos de

Oliveira, 39 anos. Segundo
Mário, ele desviou do cami

nhão Mercedes Bens, placa
ABY-2830, de Joinville, de

JoãoMariaGabardo, 54 anos,
que estava estacionado e

bateu de frente com Eliseu.
O acidente foi nas proximi
dades da Igreja Bom Pastor,
no Bairro Campina Central.
A colisão aconteceu por
volta das 11 horas de do
mingo. Ele foi encaminhado
para o Hospital São José, de
Jaraguá do Sul, com fratura

exposta no fêmur esquerdo,
na tíbia e na ffbula, e perma-

Nova. Como ele ficou bas- .

tante agitado, o corpo de
bombeiros precisou da ajuda'
do Samu. Ele teve ainda M

CORUPÁ ferimento na cabeça e não �
O motociclista Jonathan apresentava sinais de fra

Rafael Müller, zo anos, morreu' tura. O garoto foi encami-
na noite de sexta-feira, ao se. nhado em estado estável
envolver em um acidente na. " para0 Hospital São José. "

Rua Roberto Seidel, noCentro.
A moto Honda CG 125, placa
MCO�2075, de Corupá, bateu
contra um Fiat Ternpra, placa
MMM-0801, também de

Corupá. Ele foi levado ainda
consciente para o Pronto

Atendimento, mas não resistiu
aos ferimentos. Omotorista do
automóvel passa bem.

nece em estado estável naUTI

(Unidade de Tratamento

Intensivo) .

JARAGUÁDO SUL
SEXTA-FEIRA
O menor L. foi atropelado

na. tarde de sexta-feira. 'Ele
estava de bicicleta, na BR-280,
próximo ao viaduto da Estrada

SEGUNDA-FEIRA

Ontem, por volta da 1

hora, omotociclistaAdriano
André Castilho, 22 anos, e a

caronaNilva CristinaWaltz,
23 anos, colidiram contra um

carro, próximo ao DG da

Weg.·Nilva teve corte na

região da cintura e uma sus

peita de fratura de clavícula.
Já Adriano sentia dores na

cabeça e nomembro superiro
direito. Ambos forma enca-

, minhado pata o Hospital
São José, e continuam in

ternados.

Seguro obrigatório aumenta'
38% e irrita os motociclistas
JARAGUÁ DO SUL

Até pouco tempo a moto

cicleta era vista como um dos
veículosmais econômicos. Agora,
com tantas determinações e o

aumento de 38,25% do DPVAT

(Seguro para Danos Pessoais
Causados por Veículos Automo
tores Via Terrestre), esta carac

terística está sendo posta em che

que pelos usuários. O seguro

passou de R$ .184,21 para R$
254,12, e entrou em vigor no
primeiro dia de janeiro.

Q imposto serve para amparar
as vítimas de acidentes de trânsito.
Todos automóveis de via terrestres
são obrigados a pagar o DPVAT
A justificativaparaOacréscimo foi
o aumento na quantidade de
acidentes envolvendomotociclis
tas, nos últimos anos no País.

Segundo dados da Fenaseg {Fe
deraçãoNacionaldasEmpresas de

. Seguros Privados e de Capita-,
lização), cerca de 51 mil inde-

nizações causadas por acidentes
.

foram pagas em 2007, o que

equivale a R$ 511,5 milhões.
O DPVAT não cobre danos

materiais, multas e acidentes fora
do territórionacional.Omontante

arrecadado é utilizado para os

pagamentos das indenizações,
somente nos casos de morte,

gastos médicos (por causa do.
acidente) e invalidez permanente.

Qualquer pessoa que tenha
sido vítima de acidente com veí

.
culo pode requerer o ressarci

mento.Vale lembrar que pedestres
que estejam .envolvídos em

acidentes também têm direito.
O seguro cobre a quantia de

R$ 13,5 mil. Os beneficiários, em
caso de morte,' também podem
requerer a indenização. A cota é

dividida em partes igual entre o

cônjuge 01,1 companheiro (a) e os

herdeiros da vítima. Já para as

despesas médicas a compensação
é de R$ 2,7 mil.

OPINIÃO: A moto ainda é mais econômica?

,
"Não. Já estou vendendo a minha.
Tanta coisa para ter uma moto não
dá. Estou pensando em comprar
um carra. Antes era mais
econômica, mas hoje em dia... "

Rafael Mees, 22 anos, vendedor

"Conforme a situação, ainda é. Ela
é mais rápida, consome menos

gasolina e é mais fáGiI de se

locomover"

Valmir Kellner, 44 anos,
<:»>

comerciante
.

'

FOTOS PIERO RAGAUI
�'lW

'.fi
I

''Acredito que não é mais muito
econômica como antigamente.
Não deveria ter tantas exigências.
Mesmo assim é o único transporte
que tenho para ir pro trabalho"

Antônio Marques dos Santos, 32
anos, vigilante

"É um abuso. Mas mesmo assim ,

aindavale à pena. Gasta menos
combustível, é mais rápido, o custo
benefício ainda é maior que o carro"

Francisco Vieira, 25 anos,
músico
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ETERNOGA Ã
, Mesmo vivendo um perso-nagem polêmico, na novela da Rpde

-� Globo, Duas Caras, Antônio Fagundes não perde o charme

Os anos r_assam e ele mantém a fama de galã: E parece mesmo o

sonho'de consumo de toda mulher: cheira a lavanda, gosta de
mandar flor.es e abrir a porta do carro. Aos 58 anos, 'Antonio
Fagundes pr'ovota:',�as pessoas a mesma sensação dos vinhos que. '

tanto gosta de beber: encorpado, elegante, robusto, complexo. E
ainda admite" que, assim como-algumas safras, melhora à medida

que envelhece. "Sempre achei.a id�@-e madura melhor .. Hoje, eu me

sinto mais jovem do'que quando tinha 25 anos. Emocionalmente
estou com un� 15 (risos)..

. .ii!!': '''.' .
-".

.

Claro que, se for fotografado ao lado dé-B-eynalclo Gianecchini,
estou perdido. Ele é alto, forte, bonito. E eu estou . .ficandõ careca,
um pouco gordinho, tenho papada... "', diz Fagundes, na contramão
do que dizem seus fãs. Para eles, ou melhor, elas, Antonio da Silva

Fagundes Filho continua sendo o mesmo galã sedutor dos tempos
do seriado Amizade Colorida, quando adorava dizer que usava

cuecas vermelhas. "É sempre born saber que existem pessoas que
não querem só uma barriga de tanquinho ... "

Sobre as mulheres Fagundes diz que não existe um perfil ideal,
mas não abre mão de viver ao lado de alguém que tenha bom humor.
"Sou romântico. Gosto de presentear, de ligar só para dizer que
lembrei, de abrir a porta do carro. E, de vez em quando, mandar, '

flores, comprar bombons ... Não custa nada, e acho interessante. É
� charrnoso. Você demonstra interesse, carinho", diz.

SI ti_a.

•a,',I,
_.Mcit.

....

O segredo de servir você bem!
Alameda 2$. salaU. Fone30ss 2229

._

Já fez alguma loucurapor amor?
Não .. .Mas hoje é uma loucura você mandar flores

(risos). Você vai abrir o carro para a mulher e ela
diz: "Epa!" Não estãomais acostumadas.

Pensa em se casarde novo?
Tenho um amigo que fala que o segundo
casamento é uma vitória da fé sobre a experiência.
O terceiro já começa a complicar, né? As pessoas
falam que meus casamentos não deram certo. Mas
tenho o prazer de dizer que deram tão certo que as

minhas maiores amigas são as minhas duas ex

mulheres. Tanto Clarisse quanto Mara são pes
soas que eu prezo, que eu amo e que sei que posso :

contar com elas. E elas podem contar comigo. É .

uma relação para sempre, é uma relação eterna.

Namorar mulheres jovens é uma maneira de
rejuvenescer?
Sempre estive com mulheres mais jovens. Mara é

12 anos mais nova que eu. Diriaque é um caminho
natural. Elas buscam uma certa segurança e os

mais velhos começam a querer a juventude. É uma

trocaboa.

Aproximidade dos 60 anos o assusta?
Gosto de me imaginar mais velho. Sempre achei

que a idade madura é melhor. Acredito que as

melhores idades sejam as que estão por vir.A única

coisa ruim é que com a idade o futuro diminui. Isso
é um pouco angustiante. Mas sempre me imaginei
chegando aos 9S, quem sabe até 100.

Mudando de assunto. Quando começou a

apreciar vinhos?

Acho que de uns dez anos para cá. Quando você é

jovem, toma qualquer vinho.

Chegouaestudar]
Fiz aulas, que são boas porque você bebe. Vinho é

uma coisa que se aprende a 'conhecer à medida que
bebe. Já li muito sobre vinho, mas tem de

experimentar. Gosto muito de vinho frutado,'
encorpado, vinho forte, mais alcoólico. Quando
posso, compro uma garrafa, experimento.

E quandocomeçou a fumar cachimbo e charuto?
Eú fumava muito, quatro maços de cigarro por dia.
Fumava até quando estava no banho. Aí urn dia, há
uns 20 anos, resolvi parar. Fiquei dez anos sem fumar
nada. Até que me deu vontade de fumar de novo.
Então optei pelo cachimbo.que é mais forte, porém,
faz menos mal porque você não traga. 1;: charuto.
comecei há uns oito anos, um amigo me deu um e

gostei.

É ligado em outras coisas "masculinas". Carros;
por exemplo?

.

Nos últimos 30 anos, tive três carros, o que mostra
que não sou muito ligado nisso. Só quero que o

carro não me deixe na mão. No Rio, tenho um há
cinco anos. É aquele Smart (modelo da Mercedes

Benz), pequenininho: E em são Paulo, tenho um
AS:Conhece? É o "Há oito 'anos!" (risos) É uma F-
250 .

Algo tiraAntonioFagundes do sério?
Atraso. Normalmente, no primeiro encontro a

Pessoa não sabe ainda. Aíeufalo: "Olhe, não faz isso
porque é desagradável". No segundo eu já não

espero, sou bemclaro.
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Câraguâ Auto Elite
Uma reklçõo de confiança.
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PALIO - Vende-se, 97, EDX, c/ve,.ac.
Tr: 9927-6607.

10.800,00. Tr: 3370-5278.

UNO - Vende-se, 96, Ep, c/ ve, te. R$
10.500,00. TR: 8418-5135.

ASTRA - Vende-se, 03, 2.0, 4 pts R$
30.000,00. Tr: 3273-0775 c/Milton.BARRA

AUTO CENTERDAR
peÇ$lS._.__

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

CELTA - Vende-se, 03, ci al, te, rll. R$
19.000,00. Tr: 9609-4920.

MONTANA - Vende-se, 07. 'R$
.30.000,00. Tr: 3370-4888.

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

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

Cel: 9975-2142

e-mail: cunha@netuno.eom.br

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

• Escapamento • Suspensão
• Borracharia • Pneus

(47) 3276-3250TIPO - Vende-se, 95, 1.6, campi; R$
8.000,00. Tr: 3376-5000.Ru.a Walter Marquardt, 2665

Barra do Rio Molha ESCORT - Vende-se, 93, europeu. R$
8.500,00. Tr: 3371-6968.

MONZA - Vende-se, 94, 4 pts, campi,
GNV. R$13.000,00. Tr: 9191-7061.

UNO - Compra-se, acima de 05, flex.
Tr: 8426-1076.

UNO -' Vende-se, 86, 1.3, álcool. R$
4,700,00. Tr: 3371-8153 ou9936-1304.

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

OPALA - Vende-se, 84, diplomata,
compl-ar. R$ 5.000,00. Aceita-se
moto. Tr: 3376-4877.

VECTRA - vende-se, Oi, challenger,
campI. Tr: 9975-0958.

VECTRA - Vende-se, GLS. 94. campI.
GNV. azul. R$ 16.600,00. Tr: 9128-
8100.

RANGER - Vende-se, 96, 6cc, co-mpl,
gnv. R$19.000,OO. Tr: 8822-2648.

ESCORT - Vende-se, 94, europeu,
álcool. R$ 9.000,00. Tr: 337D-5057.PALIO - Vende-se, 04, ac, ai, te, cd.

R$ 22.400,00. Tr: 8402-6416.
ESCORT - Vende-se, 98, SW, glx,
campi, c/ gnv. R$ 13.900,00. Tr:

9968-9299.
PALIO - Vende-se, 06, c/ ac, te, flex.
Tr: 9105-2027.

FIORINO - Vende-se, 95. R$ PAllO - Vende-se, 06. Flex. compl.-
9.000,00. Tr: 3371-6968. . AR. R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990.

1.3 VEíCULOS
FIESTA - Vende-se, 98, 1.0, 4 pis,
vermo Tr: 3371-6480.UNO - Vende-se, 96, 4pls, compl. R$

r

I
1

PLACIDINO3370-7942
lWoros to

1 CG TITAN 1502005 t 1 TITAN KS 2007 t rt FAN 1252005 r

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

48X DE 179.00 + 48X DE 224.00 + 48X DE 169.00PROMOÇÃO
PNEU 15580R13 REMOLD

.R$, 75,00 A VISTA.

ri YBR2005 t i TITAN 1252002 r iWeb 100 2003 cf partlde]:
R$ 3.950.00 R$ 3.550.00 R$ 2.700.00
ou 300.00 de entrada OU NADA ENTRADA ou R$ 200.00 de entrada

+ 36X R$ 188,00 + 48X DE 159.09 36x de R$ 143.00
,

,

i

I
i �--------------�

i CG 1251995

R$ 2.300.00
OU NADA DE ENTRADA

+ 36X DE 149.00

1Hunter 125 2005 cf partidaf t
R$· 3.500.00

ou R$ 200.00 de entrada
+ 36X de R$ 165,00

TOM 2251998 t
R$ 3.950,00

PAGUE SUAS COMPRAS NA 'PAMUR COM:

CARTÕES- VISA, MASTER CARD, HIPERCARD, CHEQUE OU CDC -VIACREDI. I

j
I
I
i

.,

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

PNEUSPNEUBACIC

SAVEIRO G4 1.6 FLEX 2006 PRETO I SAVEIRO SUPER SURF 2008 PRATA
.

SCENIC RT 1,6 16V 2000 AZUL

Rua: \#ValterMarquardt, 1,850 PRÓX.MOALO.BAYAMAH�
www.rotadoauton.lovel ..colI.I"I ...brLn·ei
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DmTlVES
PARTICUlARES

• SigilO absoluto
• Causas trabalhistas
• Extraconjugal
• Funos e roubos
• Pessoas desaparecidas

Tr: 3370-7929 I 9931-9138
detetivelori@yahoo.com.br

FUSCA - Troca-se por moto 125. R$
2.700,00. Tr: 8424-2073.

1.5 VEíCULOS
BIZ - Vende-se, 01, ES. R$ 2.700,00.
Tr: 3370-5278.

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

CARRO - Compra-se, 03, financ.c/ BIZ - Vende-se, 05. Iroca-se por
pare. até R$ 500,00. Tr: 9165-4326. material de consnução. Tr: 3371-

4284.
MERCEDES - Vende-se, 99,
comol-scourc. R$ 25.000,00. Tr: BIZ - Vende-se, 07. R$1.500,OO+26
9128-8100. parco Tr: 9936-3150.

MICRO ÔNIBUS - Vende-se, 99, c/19 BIZ - Vende-se, 98, preta: Tr: 9986-
lugares. Tr: 3370-4888. 2227.

TOYOTA - Vende-se, 70, bandeirante, CG - Vende-se, 82, vermo Tr: 3273-
cl capota de lona. Tr: 9975-0958. 0059.

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

CARRETINHA - Vende-se, pi moto,
emp!. até nov 08. R$ 1 :300,00. Tr:
3372-5228 ou 8818-8759 cl Jeison.

LANTERNA - Compro, traseira,
esquerda, piOmega. Tr: 9917-3771.

RODA - Vende-se, 17', cl pneu 4
furos. Tr: 3273-0030.

SUB - Vende-se, de 12". R$ 280,00.
Tr: 9993-2962.

CG 150 - Vende-se, 06. R$ 4.900,00.
Tr: 3275-3538.

CG 150 - Vende-se, KS, vermo

licenciada até 08. Tr: 9954-4283.

APARELHO - Vende-se, de cd,
FUSCA - Vende-se, 76. RS 2.200,00. pionner. R$ 200,00. Tr: 3273-1963.

MOTO - Compra-se. Tr: 8408-3633.
Aceita-setroca. Tr: 8419-7655.

116-2408

GOL - Troca-se, 02, power, por
terreno ou casa. Tr: 3275-2079 ou

9993-2962.

GOL- Vende-se, 02, power, cf dh, aI.
R$ 9.500,00 + 29 pare. Tr: 9165-
3174.

GOL - Vende-se, 03, 1.0, campI. R$
24000,00. Tr: 9145-6290.

GOL - Vende-se, 95. R$ 8.000,00+
parco Aceitatroca. Tr: (46) 91 04-8134.

PARATI- Vende-se, 96, 1.8, prata. RS
10.500,00. Tr: 3374-1188.

SAVEIRO - Vende-se, 99, 1.6 mi,
bola. R$ 17.500,00. Aceita-se troca ",
Tr: 3371-6968

SHADON - Vende-se, VT 600. 02.
chumbo. cf nota.c/ 7.450Km.
original. Tr: 9157-3000 ou 9118-
3000.

.

SUZUKI � Troca-se, 05, GSXR 1000,
por carro, Tr: 3276-0333 ou 8825-
6737.

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

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

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

8.000,00 neg. Tr: 3370-8415.

WEB 100 - Troca-se por moto. Tr:
3275-0945.

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

# Sem taxa de adesão;
# Redução de parcela após contemplação (via lance);
# Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
# Antecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
# Sem iuros, sem taxa� e?<tra etc;

"12.780,00
"14.9"10,00
"17.040,00
"19."170,00
2"1.300,00
24.560,00
27.600,00
29.590,00
30.640,00

LIGUE E FAÇA SUA CONSULTA!

(4113213-6806
.

MESES

30.000,00 38"1,49

CONSÓRCIO MOTOS

Confira outras

MOTOS e valores

Honda Biz 125

R$ 114,07 mensais

Yamaha Fazer 250

R$ 215,76'mensais

35.000,00 445,07

Honda Fan 125

R$ 109,04 mensais

40.000,00 508,66

,

I 70
CREDITOS MESES MESES

2"13,60 324 "17

249,20
284,80
320,40
356,00
4"10,48
46"1,29
494,55

.

5"12,"10

50.000,00 635,82
60.000,00 762,98

378,20
486,26
540,29
648,34
756,40
864,46
972,5"1

"1.080,57

70.000,00 890,"15
80_000,00 "1.0"17,3"1
90_000,00 "1."144,48
"100.000,00 "1.27"1,64
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",...
�

Rua João Planincheck; 126-Nova Brasilia - Jaragua do Sul- se
E-mail:felixgame@ter�a.com.br Fone:(47)33704129

FELIX· GAMES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

VENDA DE GAMES E ACESSÓRIOS
PARA TODAS AS MARCAS

DESTRAVAMENTO DE PLAYSTATION 2 (QUALQUER MODELO)
COM 2 JOGOS A ESCOLHA DO CLIENTE POR APENAS R$ 100,00

COM 3 MESES DE GARANTIA

-"

Ps2 SLIM DESTRAVADO
+ 2 CONTROLES
+ 3 JOGOS

POR APENAS R$ 650,00

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

PRECISA-SE DE
EMPREGADA DOMÉSTICA
para trabalhar em casa

de famflia, com
experiência e referência.

Interessados tratar
3371-3400 ou 9929-7013

com Valqulrta.
• •

- Salário Fixo - Comissão
- Ajuda de Custo -' Prêmios

- Carro Próprio - Fácil comunicação
- Disponibilidade para viagens - Experiêncià

:.1' """-,, "I" ,..,.

>.t�sados enviar curriculum cf ,!oto.R�ra,

:o e-mail�nossalista@nossalista.net...

���, . tilf",\ ou .,!!arcar entrevista pelo �,c
.:}_ �it:

.

Pe1!e: (4q{ 3055-2200 I 3055-0022

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

o

�
• CRÉDrtO PESSOAL

! . fiNANCIAMENTO DE VEÍCULOS
�
:;;j
I;;
�

.e'

:�
o

�
G
.

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

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

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

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

Fone 1471 3371-4311

Fax 1471 3275-1091

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

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO - 50 Vagas - - ESTAMPADOR (8752/8767)
Não exige escolaridade - Para Empresa de - FERRAMENTEIRO (8721)
Alimentos. (Vagas Efetivas -1°,2° e 3° - FRESADOR (8622/8168/8779)
turno). - GERENTE COMERCIAL (8738) - Superior
- AUXILIAR DE'PRODUÇÃO (8795) - Residir Completo/ Pré Moldados
na Barra do Rio Cerro, Jaraguá 99 ou - IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (8754)
proximidades - Serviços gerais em Serraria. - MECÂNICO DE MANUT�NÇÃO (8749) -

- ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8763) - Empresa de Alimentos.
Técnico em química ou alimentos, - MONTADOR DE PAINÉIS (8786)
_ ARTEFINALISTA (8797) - Com

- MONTADOR MECÂNICO (877�
experiência em Corel e Photoshop

- OPERADOR DE CNC (8721/8768)
- PCP (8794) :... Com Experiência em

- �U�ILlAR DE EL�TRICISTA (8783) -

Empresa Têxtil.
Eletnca, Manutençao, Montagem e

_ SUPERVISOR(a) DE COSTURA (8757)
. D�s�ontagem de Motores e Bombas

_ SOLDADOR (8774)
Bétrícas.

_ TORNEIRO MECÂNICO (8622/8768/8779)
- ANALISTA DE SUPORTE (8781) - - VENDEDOR DE CONSÓRCIOS (8533) -

Implantar sistemas de gestão empresarial, Veículos,
dar suporte e treinamento, análise de - VENDEDOR EXTERNO (8770) - Venda de
processos empresariais, definição de materiais elétricos em geral, painéis
particularidades no sistema, estudos de elétricos, serviços de engenharia e

casos, manutenção elétrica e eletrônica e obras na

área elétrica. Região de Abrangência:
Jalaçuá do Sul, Corupá, Guaramirim,
Schroeder, Pornerode.

- AJUDANTE DE COZINHA (8792)
- CONTADOR (8753) - Superior
Completo/Com Experiência,
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· Gestão Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)
.

. Comércio Exterior
· Gestão da Produção Industrial
· Marketing

.

. Sécretariado
· Logística
· Gestão Financeira
· Gestão Pública
· Pedagogia - Licenciatura ..

. Aulas ao Vivo - Transmitidas diretamente de Curitiba

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

(47) 32761268

Ff4lIIIADf IllEOIOIDGIA INJBNAOONAI.
��í.lfc·Pílltm1ilêlm:!iM

Centro.Politécnico
Geraldo Werninghaus

cepeg Cursos Técnicos

O CORREIO DO POVO 5

·PROMOÇÃO·
RODíZIO DE PIZZAS. MASSAS.
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS.

.
.

DiSIe Pizza
3275-2876

Todos os dias a partir das 18h30

I

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

- -

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

CURSOS:

Sistemas·de Inform.çio
1 ano e meio

Acionamentos Eletr6nicos .

.
.

2anos
.r

Selurança do trallailio
.. 2 anos

Edlficaçies
2anos

Email:cepeg cépeg·Borg.br· Fone/Fax: 3273-5267
Veja programação de cursos especíasno site- ..cepeq.orç.br
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AMIZADE - Vende-se, cf 70m2, de
alv.. Aceita-se financiamento. Tr:
3370-3076 ou 9942-8890.

CORUPA - Vende-se, cf 2 sI. com. na
frente. 4 qtos. 4 bwe 2 pisos. Tr: (47)
3375-2798 ou 9905-9850.

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

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

ALUGA-SE
QUITINETES
EQUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II
Reserve também na praia.
3370-3561 cf proprietário

.

MAFRA - Vende-se ou troca-se por
Jguá. Tr: 33.76-1675.

PiÇARRAS - Vende-se, cf 3 qtos, 2
bwc, garagem. R$ 100.000,00. Tr:
3372-3603.

SÃO BENTO - Troca-se por Jguá ou

região. Tr: 9115-3370.

JGUÁ ESQUERDO - Vende-se, cf
82m2, próx Madri. R$ 125.000,00.
Tr: 9128-8100.

CENTRO � Precisa-se de rapaz pi
dividir apto. Tr: 3055-2979 ou 3275-
.2979.

VILA LENZI- Vende-se, cf 2 qtos. R$
. 45.000,00. Aceita-se carro ou

parcelo. Tr: 9137-5573.

VILA NOVA - Vende-se, cf 3 qtos,
piscina. Tr: 9118-7983.

APARTAMENTO·
VILA NOVA
VENDE-SE

3 quartos (1 suíte)
prédio novo com

piscina, salão de
testas e churrasqueira.

Tr: 9118-7983
3370-7122

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

JOÃO PESSOA - Vende-se, área indl,
el 958 m2 • R$ 60.000,00 parcelado.
Tr: 9137-5573.

'.

TRÊS RIOS - Vende-se, cf 2 casas.

R$ 30.000,00. Tr: 3276-2136.

TRÊS RIOS DO SUL - Vende-se, cf

689,64m2. Tr: 8838-2666 ou 6805-
1031.

CHÁCARA - Vende-se, cf 125.000m2.
Tr: 3370-3309 ou 9654-8894.

CASA - Procura-se. pf alugar no

HIRlrllllll1
_oo�eClr®!ll . .

�6��b $e'f{OOwmPi!rcwlfWras
��i'f�i'f[oo(,1G I'alwesetstei:as

�dd0S \a'!im��.f.S
�e"lern lliVessodAr
p��G'� lit¥I.��

R: WÍIr.uwoMel�ín-ll· .' IIl10í 3275-1101í9184·2393

Samsung C500
ct câmera

Preços a prazo no crediário TELPAR
Nokia 1600

t1J�""_
.

21<{?ffi@__'
.��.���.
GJ\J�_.�
21¢ffi@.�

.

IS Jq"" II. Pré
I aID- lideiS JU,"
Caraderísticas

-

- GIUVUçãO: digital de conversas
• CrOl1Ômelro
-Jogos
• TocadOt: de-MP3 Wàlkman
- COnedlvidade pOt infravermelho
• RádiofM

.
.

- CIlJlléIU digitul'lntegrado

-.

Baependi ou Vila Lalau, até R$ FLORIANÓPOLIS - Aluga-se, cf 3
500,00. Tr: 9102-6100. qtos, semi mobiliado, próx Fuse. Tr:

8807-6747.
CASA - Procura-se pf alugar. Tr:
3371-8912. KITINETE - Aluga-se, na Ilha da

Figueira. Tr: 9992-5999.
CASA - Procura-se, pf alugar em

. Guaramirim. Tr: 9609-6437.-' KITINETE - Aluga-se, próx. Urbano.
R$ 200,00. Tr: 3371�7411.

CASA - Procura-se, pi alugar, até R$
300,00. Tr: 9115-3370. QUARTO - Aluga-se. R$ 180,00. Tr:

Cedro Móveis'

! R,�IMÓVEIS, �fi"" CREG! 7146

Em novo endereço: R. Rinaldo Bago, 247 (rua nova

da figueira). Fone, 3370-1788 Plantão, 9113-1311.

EDIFícIO PROFa MARIA EDITH
- Ótima localização na Ilha da Figueira
- Aptos de 2 dormitórios (1 suíte) 95m2
- Preço de Lançamento

-r�"'-'.
.

(47) 3376-3684 / 9975-0200

9195-9144.

RAU - Aluga-se, quarto. ri: 3273-
7398.

PROCURA-SE· moça para dividir
apartamento mobiliado no

Centro. Tr: 9975-6297, após 18h.

MULTI(JUM
SEGURANÇA ELETRÔNICA _

Vendas e Assistência Técnica

Alarme r-esidencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico
Interfone
Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

Rua José Narloch. 1456 _ São Luis
multicom. igs@brturbo.com.br

Ru.a Maria Umbelina da Silva nO 35 - Vila LenZI - Jaragu� 90 S_ul I. e-m�11. loc.aJa@uol.colll.br
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ALARME - Vende-se, positron, cf
controle. R$ 220,00. Tr: 3276-0340.

APARElHO - Vende-se, de

nebolização. R$ 50,00. Tr: 9943-
7636.

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

ARARA - Compra-se, pi loja. Tr:
3276-1914.

ARCO E FLECHA - Vende-se, pf tiro
ao alvo. Equipamento compl, R$
250,00. Tr: 8424-2073.

BICICLETA - Compra-se, masco semi
nova. Tr: 8408-3633.

BICICLETA" Vende-se, 18 marchas,
nova. R$160,00. Tr: 3371-5393.

BICICLETA - Vende-se, 18 marchas, ,

nova. R$160,00. Tr:9927-2013.

CABRA - Vende-se, leiteira, filhote, Tr:
3275-2385 ou 91 02-6658.

CADEIRA - Venae-se, .espreguiçadeira
pf píscína. Tr: 3376-1595.

CAIXA - Vende-se, pfmoto. Tr: 9993-
2962.

CÉLULAR - Compra-se, cf câmera.
Tr: 8408-3633.

CELULAR - Compra-se, V3. Tr: 8408-
3633.

CELULAR - Vende-se, Treo 650,
paím- ce', R$ 500,00. Tr: 8406-
6446.

.

CERCA - Vende-se, de ferro, 12m. R$
700,00. Tr: 9604-967�.

DOAÇÃO - Aceita-se de casinha de
boneca. Tr: 3273-0211 ou 9146-
·0609 cf Simone.

ESTEIRA - Vende-se, elétrica, Fênix.
R$ 400,00. Tr: 3371-8004.

MENINA-Ç MARIAZINHA

FILHOTE - Vende-se, de poodle toy, cf
30 dias. R$ 200,00. Tr: 9102-6100.

gêneros. Tr: 3376-0179 ou 9918-
7210. PRANCHA - Vende-se, pró ilha 6'3.

R$ 350,00. Tr: 9604-9676.
FILHOTE - Vende-se, de rolweiller. Tr:
3376-0179 ou 9918;721 O.

MÁQUINA - Vende-se, corta debrum.
Tr: 3370-8954. PRENSA - Vende-se, de transfer, cf

bancada R$ 1.500,00. Tr: 9165-
3174.

.

FORRO - Vende-se, 180m,de ilaúba.
Tr: 9903-7282.

MÁQUINA - Vende-se, overlock, cf
arremate, ponto conjugado. Tr: 3370-
8954.

.

TANQUE - Vende-se, de lavar roupa,
de fibra, cf 2 bocas. R$ 200,00. Tr:
3276-0340.

GAIOLAS .;.. Vende-se, usadas. Tr:
3370-0904 após 15h.

LANCHONETE - Vende-se, ct
clientela fixa. Tr: 3371-1 019.

MÁQUINA - Vende-se, retilínea, pi
confecção de blusas de fio. Tr: 3370-
8954. TOLDO - Vende-se, cf3,70x4,10m.

R$ 500,00. Tr: 9115-2313.

LOJA - Vende-se, de produtos
naturais, campi, cf clientela. Tr:
9137-2465.

MESA - Vende-se, pf escritório, cf 3
gavetas, mad. maciça. R$ 60,00. Tr:
9943-7636.

TROCA-SE - Loja de artigo tern, cf
. aluguel baixo, por carro. Tr: 9651-
8571.

MODELADORA - Vende-se, de pão.
LOJA - Vende-se, no portal montada cf Tr: 3372-33�2. VESTIDO - Vende-se, 2 de prenda,
60m2. estoq. pap. Brinq. Acess. Balsas. tam 38. R$1 00,00. Tr: 3275-2983.
Etc. R$ 35.000,00. Tr: 9695-7401. POLTRONA - Compra-se, de 11ugar,

pi sala de espera. Tr:3371-8153 ou VESTIDO - Vende-se, de prenda. Tr:
LOTE - Vende-se, 4 dvd' S, vários' 9936-1304: 9997-2387.

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

Destravamos o seu Playstatíon 2 (qualquer modelo)
na hora com 1 jogo a escolha docllente.

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

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

1000 I Canões de Visita **

II

1000 I Panfletos *

grafica�aragua@bol.co\m.br
: Promoção válida até 15/1212667

-5 'H O P

3372-0050
Rua Jorge Lacerda, 46 • centro • Jaraguá do Sul

R. lkIt60 do Rio BrOftco. 617
o....",i",OJ@9",..II.ci....

BANHO&TOSA
CONSULTÓRIO VETERINÁRIO

Viaje tranquilo... �eu (ãozinho ficará em bOallJ!ãol !!!
HOTELZINHO PARA CAES

f'.. j'.�/\
.

,>t�,,�e(
3311-�340\����ça já a sua reserva!3275 1887 Rua Roberto Ziemann, 2756·Amizade

®

,,�S' .

- _#

HOSPITAL - CLÍNICA V£TlillINÁ!UA -PET SHOP - CANI!.

o maior centro de serviços para cães e gatos do Estado

Hotéis para animais com cuidado dobrado
e atendimento 24 horas n� local

Spu cão e gato ficaram muito mais tranqüilo com a boa opção dp hotpl pra
não dpixar pIps sozinhos npssp feriado.

Anexo ao Hospital Vptprinário Duhan Tamy's, tpmos agora canis cprcados,
cobprtos, com sOlariun, pista dp Iam p adPstrampnto com incluinno

assistrncia dp adestrador p vptprinário 24 horas no local.

Rmrvp já a hosppdagpm dp seu amigão p viajp tranqüilo.
Duhan Tamy's, plpita 2° ano conspcutivo a mplhor

clinica wteri.nária do pstado.
.... Hosppdagpm a partir de R$15,OO

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

ADESTRAMEtITo DE cÃES
�AtJHo E ToSA

c.REdIE PIcÃES
HoSPEDAGEM

I/EtJl>A DE �ItoTES
PETSItoP

Rua' Fritz Bartel, sIn° . CEP 89256-120 . Baependí . Jaraguá do Sui - SC

(47) 3370-1645

CLíNICA VETERINÁRIA

i Rua Bernardo Dornbusch, 2181 . Vila lalau
_

Rua Walúemal GrubO., 1339 • Vlia Haepen6í

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

Tel. 3371 5233
Rua Mal. fIlIo!"o !'tixoto, 79 - efnllo

y: """ FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO:_

- Centro de Estptica

Dra·Acüs·:4145
·

Ffsfoteropeufo
Crsfito5/29945

...........
Estética Facial. Corporal, Reiki ,

Novo pndpl'Pço: Rua João PicoHi, 4491

• PILATES .. SAÚDE BUCAL " .. SAÚDE BUCAL .; : . PILATES ,',

Clinica SorriDent

Dr. 'TTiiago :Monseffl}3ore{a
OHPiSC-8.421

r.Mestre em lmpíantedontia
fE.speciali.vta em 1mp{antoáontia
f£specillftsta em PeTiotÚJntÍü
CGnica (jera{
Q!rotesis Tel.: (47) 30.55-2796

• Pnetes .. Nutrição .. Personal Trainer
.. ASlo Estética oi: Condicionamento carcto Vascular

Agende uma auta experimeka.!
4730552090

_w.topJ)Uates.com.br I ."'''''''''"",,,.''",oom.b'Rua João Marcato, 103 - Centro - Jaraguâ do Sul
E..mail: cUnicasorrident@superig.com.bf

QUER TER BRONZEADO PERFEITO MAIS RÁPIDO???
"Se você é daquelas que passam horas ao sol, virando de aumenta o brilho dos cabelos e o fortalecemento das unhas, além

um lado 'para outro e economizando no protetor solar, na de atuar no rnetabolismo de gorduras. O betacaroteno também
.

esperança de "pegar" o bronzeado perfeito, está mais do que na é favorável na.obtenção do bronzeamento da pele. Quando
hora de mudar. Protetor solar é essencial, mas você pode sim dar transformado em vitamina A em nosso organismo, auxília na

uma mãozinha para o sol. Ummeio natural e eficiente e que muita formação de melanina, pigmento responsável por proteger a pele
gente desconhece para alcançar uma cor desejável e duradoura é a • dos raiosultra-violetas e conferir o bronzeamento.

associação entre Betacaroteno,Urucum eVitaminaE." A absorção de betacaroteno varia bastante. Em média a absorção
A Farmácia Ekilíbrio traz para você em cápsulas essa dos betacarotenos vindos dos alimentos é de 5%, sendo que nos

novidade!!!!!
.

suplementos chega até os 70%.
Urucum: utilizado' tradicionalmente pelos índios Vitamina E: um poderoso suplemento para a sua

brasileiros e peruanos, como fonte-de matéria prima para.tinturas saúde e ajuda a melhorar a performance do seu bronzeamento
vermelhas, usadas para os mais diversos fins, entre eles, protetor da sendo um dos antioxidantes mais aclamados, demonstrando ter
pele contra o sol e contra picadas de insetos. O·Urucum contém um efeito poderoso contra a deterioraçâo das células e efeitos
Vitamina A e tonalizante natural que protegem a pele dos raios contra o envelhecimento.A vitamina E defende todas as

selares, proporcionando um bronzeamento natural e duradouro. membranas celulares do corpo do estresse oxidativo,
Cada .

lOOg de semente de urucu.m contêm: calcio, ferro, promovendo uma melhor saúde e sistema imunológico.
fosforo,vitaminaA, Bl, B2, B3 e C

.

.

"
Betacaroteno: sabe-se hoje que ele é um antioxidante

f .

(inibe radicais livres, prevenindo o envelhecimento), beneficia a
visão noturna, aumenta a imunidade, dá elasticidade à pele,

"lU FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO ;;111 SAÚDE BUCAL >

Na Ekilibrio - Farmácia de Manipulação você encontra essa

associação em cápsulas, ajudando você a ir se preparando para

aquele bronzeado no verão!!!!

III' PSICÓLOGA
,>

CLíNICA

sll� CASA NATURAL

Chás - Ervas - Grãos - &freais
Granolas - Sucrilhos - Ught-diet

Temperos - Cápsulas - Condimento

Fone, (41) 3215-2450
M,rc.doMunicipa!
Av. G,hítio Valias, 503 - Cpntm • Jar.gu; do
,·m.iL ....-natlJral@botCtlm.br

.

O�aJM .:a Or. Kleber Lisboa Arauio
r: eo CiruroiãoOenlisla

��. CRO-SC527D

CENTRO' DE IMPLANTJiS DENTÁRIOS E
CIRURGIAS AVANÇADAS

CUnica Geral

Implantodontia
Cirurgia
Prore�
Endodontia

Dentis(ica

Ora Andrm Cristina Sgrott
Cirurgíã - Dentista eRO - se 8677

Rua João Marcano, 62 Centro· Jaraguá do SuVSC

3371·5827 Emergência: 8424-7027

EQUIPE MULTlDlS.CIPLINAR, COM ESPECIALISTAS
DE TODAS AS'ÁREAS EM UM SÓ LUGAR

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

\. NUTRICIONISTA

B9.EZ@.COM
Isabel Cristina de Can)pos - """ ..as.•.
R'Pastor Albert Schneider, 656

.• Barra do Rio Cerro, 89260-830
Jaraguá do Sul . se

MÓVEIS DE RIO NEGRINHO

,

\

i

MÓVEIS EM ALTO PADRÃO

Rua Mal. Deodoro da Fonseca - 1755
Jaraguá do Sul- Centro - Fône (47) 3275-2318

requinternoveisedecoracoes@gmail.com
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TERÇA-FEIRA, 15 de janeiro de 20081 09

DCIAL Por Moa Gonçalves
(rnoagonca!ves@netuno.com.br)

A partir hoje estão disponíveis os ingressos para a edição
2008 do Femusc - Festival de M�ica de Santa Catarina. O
babado começa dia 22 e vai até o dia 2 de fevereiro, em

Jaraguá do Sul. O evento abre oficialmente a. temporada
cultural na região Sul, reunindo alguns dos principais nomes
da música erudita do Brasil' e de out�os 17 países, entre
maestros, instrumentistas.e técnicos, incluindo cerca �e 600
estudantes que busçam àprimoramento em várias classes..

AíÉDEMAIS!

Parodiando' u_m confrade do
jornal O Lance: Se a Glória
Maria, a senhora ex-fa�tástic.o,
resolver lançarmesmo um CD,'
eu juro que não compro,

NAEUROPA

O sempre antenado
e rnp r e s a r ro jaraguaense
R en a t o F r e i b e r g e r,

acompanhado de sua esposa

Lurdes, está na Europa. No

programa, além de muitos

passeios culturais, eles irao.
participar no Velho Mundo de
várias feiras do ramo

moveleiro.

JUVENTUS'

Amanhã, mais conhecido
co-mo quarta-feira, o Juventus,
o nosso querido e 'eterno

"Moleque Travesso" - que
estréia em casa no domingo
contra o Chapecoense, no

Campeonato Catarinense -

terá novidades das boas no

quesito patrocínio. Quem,
viver, verá!

·COISAS.DEVERÃO
.

- Garçom! - o folclórico
"Capivara"; numa boa em

Piçarras, com o dedo em riste

faz o chamado, parecendo um

magnata do petróleo. O garçom

chega e o "Capi" reclama: - Já
encontrei e retirei dois fios de

cabelo de dentro do meu risoto

de frango. Está certo isso?

.
-

_

Calma, doutor! - responde o

. garçom que acrescenta: - Se

encontrar o terceiro fio, não

precisa pagar... ,Não é 'que elé
. achou!!!!

'

DIZEM PORAí ...

Que um badalado casal- muito
conhecido na cidade - quando
sai com os amigos, fazem juras
de amor que chegam a enjoar -

.

mas ao retornar para casa,' olha
só, a coisa muda, e como muda.
Ele dorme numa pequ-ena
suíte, feita exclusivamente para
o Don Juan, fora da casa, bem

longe de sua"carametade".

fi TE CONTEI!

PUM!

Quem assisnu ao Fantástico no domingo, observou que os cientistas

descobriram que o flÜcloso ou silencioso pum, bem como o mal-educado
arroto, estão contribuindo para agravar do fenômeno do aquecimento global.
Mas as pesquisas iniciais demonstram que' o pum humano não é lá muito

danoso. Os puns perigosos, que contêm grande proporção de metano, são os

das vacas, dos carneiros, dós veados (às próprios) e das girafas. Eles são tão

nocivos e agressivos que estão . sendo considerados verdadeiras bombas

gasosas.
Os cientistas estão aconselhando que o mundo comece a diminuir a

reprodução desses terríveis agentes do aquecimento global. Eu vou aproveitar
a polêmica e vou pedir ao meu amigo N.W. para dar uma maneirada. Aliás, a
turma de futebol de terças-feiras não agüenta mais.

EM ALTA: O Juventus arruma fôlego para disputar.o Catarinense.

EM BAIXA: Muitos empresários jaraguaense não vêem o

futebol como inclusão social.

Reunir os amigos e tomar aquele chope esperto no' Meu
Boteco.

"FRASE DO DIA
Triste não é mudar de idéia, triste é não ter idéia para
mudar.
- Francis Bacon

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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fCiN.EMAS
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30, 16h40, 19h,21h10
- Todos os dias)

• Cine Shopping 2
Leões e Cordeiros

(19h30, 21 h20 - Todos os dias)

Deu a Louca na Chderela
(16h, 17h45 - Todos os dias)

Bee Movie - A História de uma Abelha
(14h10 - Todos os dias)

• Cine Shopping 3
Hitman: Assassino 47
(19h20, 21 h20 - Todos os dias)

Xuxa em Sonho de Menina
(14h, 15h45, 17h30 - Todos os dias)

JOINVIL-LE
• Cine Cidade 1
A Bússola de Ouro, (DuB) ,

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

• Cine Cidade 2
,

O Amor nos Tempos do Cólera
(18h20, 21 h - Todos os dias)

. Xuxa em Sonho de Menina
(14h30 - Todos os dias)

, Bee Movie - A História de uma Abelha

(16h30 - Todos os dias)

• Cine Mueller 1
Alien Vs Predador 2
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h10
- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
Bee Movie (Dub)
(13h30, 15h20:_ Todos os dias)

PS Eu Te Amo
(17h10, 19h35, 22h - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
A Bússola de Ouro (Leg)
(14h30, 16h50, 19h20, 21h40
- Todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h20, 16h40, 19h05,21h50
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
Alien Vs Predador 2
(14h, 16h, 18h,20h,22h10
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
Xuxa em Sonho de Menina

(13h40 - Todos os dias)

Bee Movie (Dub)
(15h�0 -Todos os dias)

fi. Bússola de Ouro (Leg) ,

(17h10, 19h30, 22h - Todos os dias),
• Cine Neumarkt 4
Alvin e os Esquilos (Dub)
(13tl30, 15h30 - Todos os dias)

PS Eu TeAmo
(17h20, 19h40, 22h05 -:_ Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
No Vale das Sombras
(13h50, 16h10, 21h40 - Todos os dias)

O Amor nos Tempos do Colera
(19h - Todos os dias)

,

• Cine Neumarkt 6
Across The Universe
(14h10, 16h50, 19h20, 21 h45
- Todos os dias)

O ,DIA DE HOJE
SANTO

, São Isidoro de Alexandria
São Mauro

EFEMÉRIDES
Dia dos Adultàs
Dia do Compositor
Dia da Imprensa Filatélica

1919
Figura marcante na história
do movimento operário, a
revolucionária alemã Rosa
Luxemburgo, é fuzilada em Berlim.

1951
Brasil cria o Conselho Nacional de
Pesquisas, CNp, para promover
pesquisa científica e tecnológica.

19Q.6
Sukarno informa que 87.000
comunistas ou simpatizantes
foram mortos na lridonésía após o

fracassado qolpe de estado de 1965.

1974
Ernesto Geisel e Adalberto Pereira
dos Santos são eleitos indiretamente

presidente e vice-presidente do Brasil.

P,REVISÃO DO TEMPO

Tempo chuvoso em Santa Catarina
Presença de muitas nuvens entre o Planalto e o

Litoral Norte, onde há condições de chuva por
alguns momentos. No Oeste e Meio Oeste,
tempo mais seco com maior presença de sol.
Temperatura em elevação no decorrer do

'

período. Umidade elevada do Planalto ao Litoral.

.. Jaraguá do Sul e Região
/

���19°C�MAx:3IrCU
Sol com pancadas
dechuva

� Fases da lua

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo,com,br

O CORREIO HA 20 ANOS
Investidos Cz$ 21 milhões no sistema de água
o Correio do Povo noticiava no final de 1987, que haviam sido Cz$
20.799492,22 os investimentos realizados pela Prefeitura Municipal e
Samae na ampliação do sistema de abastecimento de água de Jaraguá
do Sul daquele ano. A municipalidade havia aplicado na construção da

estação de tratamento de água Cz$ 4.146.384,93, na construção da
adutora Cz$ 9.218.879,84 e, na construção do terceiro reservatório, com
material de construção, mão-de-obra, cimento, areia e brita Cz$
4.432.148,03. O novo reservatório do Sarnae,de mil metros cúbicos,
iniciado em junho e concluído em dezembro de 1987, deveria ser
iriaugurado no dia 15 de janeiro de 1988.

.

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.c0'!1.br

o tempo c uvoso deiXou o amigo Baby mai,s preguiçoso.
Descansando um pouco, ele foi clicado pelã leitora Janaína des Santos.

UTILIDADE PÚBLICA
INSCRiÇÕES
As inscrições para a 8a Mostra
de Dança Contemporânea do 26°
Festival de Dança de Joinville

(SC), realizado de 16 a 26 de julho,
já estão abertas. Informações pelo
site www.festivaldedanca.com.br.

CURSO
A Federação Catarinense dos

Municípios realiza curso sobre o

Simples Nacional no dia 30 de

janeiro, na Fiesc, em Florianópolis,
Informações pelo fone (48) 3223-1182.

I.ANI.VÊRs'4:RiL;
1411
Agostinho Cilusinsky
Alceu Boeing
Arlete Steinge
Attevir Simplicio
Carlos Eduardo da Silva
Cleber Uno Becker
Daiane E dos Santos
Darti Zanchin
Egon Grutzmacher
Eliane Spiter Floriani
Eunice Zapelini Zafanelli
Franciele Matuszewski
Franz Bublitz.
Geraldo Klein
GenrucesBehling
Gilson Angelo Martin
Iracema Engel
Isabel Brunag Voigt
Isolete Sihorst
Ivaldo M. da Silva.
Maristela M. Marangoni
Miriam Pickler
Otília Demarchi
Patricia RaChadel Tironi
Renata Ap. Vargas
Rosecler Bruch
Sidônia M. B. Gimenes
Silvino Kiatkosky
Terezinha Taba
Valdir Fe�rin
Vânia J. Berns
Vilmar Enke Junior

15/1
Anderson R. Correa Nascimento
ArcemiraC. M. Moura
Beno Volkmann
Bruna Kreutzfeldt
Daniele Baade
Denílson Butka
Denise Ap. dos Santos
Fabiano Alves,Xavier
Gabriel H, Lemke
Heli Stinghen
Leonora Maria R. Weiller
Luciana Pauli Lamin
Maicon D. Piske
Maria de Lourdes Pereira
Marli dos Santos Coelho
Marli Schoquete
Norbert Knaesel
Osni Pommerining .

RalfDuwe
Raulino Schuster
Sandra Regina Moretti
Sebastião Junkes
Sônia Goifçalves
Thiago Alexandre Rech
Vinicius Nathan Tirone

QUARTA d QUINTA .'dMIN: 19° C "
'

MIN: 19° C
MAx: 300C"" " MAx: 31° C"" "

Sol com pancadas ,Sol com pancadas
de chuva de chuva

SEXTA 6MIN: 22°C
MAx: 32" C " ti ,

Sol com pancadas
de chuva

• legendas
NOVA CRESCENTE

�15!1
CHEIA MINGUANTE'

O W1 »3� {) 161Ç[)ldI01�Emmlarado Parcta:meWl ft.'llDWfo Instável Chuvoso Trovuada
nubladO

"
� FLORIANÓPOLIS

MiN: 22°/ MAx: 30·
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fNOVE1AS
Desejo Proibido
Viriato desconfia que Cândida
esteja planejando algo para
prejudicá-lo. Cidinha avisa Viriato
e Magnólia sobre o milagre de
Henrique. Doralice diz a Trajano
que Ana lhe entregou um bilhete
para Miguel. Doralice explica que
loge após pegar o bilhete viu Ana
discutindo com Henrique. Viriato
diz a Ciro que a única forma de
desmascarar. Henrique é provar
que o milagre foi falso. Laura
acusa Henrique de ter mentido
apenas para se casar com ela.

Sete Pecados
.

Leonardo explica a Beatriz que
Pedro será seu padrinho de ca

samento e que no dia da ce

rimônia o restàurante estará
fechado. Miriam e Vicente con

firmam a Adriano que Benta real
mente tem um poder especial.
Leonardo entrega as cópias das
chaves do restaurante a Beatriz ..
Vicente conversa com Custódia
sobre Benta. Dante pede o apoio
de Flávio para ajudar Beatriz a se

livrar da polícia. Clarice ouve a

conversa escondida.

Duas Caras
Todos correm para abraçar Juveríal.
Bernardo chega cedo em casa e

fecha a porta desconfiado. Ferraço.
lembra Barreto que ele está em dívida
com suas promessas. Sílvia vai à

esçola de Renato. Antônio vende
os dobrôes e entrega o dinheiro

que recebeu para Débora. Waterloo

intercepta Ezequiel na hora de ele
buscar Renato na escola. Sílvia se

oferece para dar uma carona a

, Renato.

Amor e Intrigas
Felipe pergunta por que Alice quer
terminar o namoro. Ela fala sobre o

flagra e ele diz que não tem culpa
que Alexandra tenha uma fixação
nele. Ela o culpa dizendo que ele
deu abertura para ela agir deste jeito.
Camilo diz para Silvia que ela está
contratada para ser a hostess do
restaurante. Petrônio bebe com

Jurandir, enquanto uma mulher se
aproxima de Petrônio e se insinua '

para ele. Jurandir zomba de Petrônio,
que está bêbado. Os dois discutem
e brigam.

Caminhos do Coração
Maria torce o braço de Taveira, que
tenta se desvencilhar. Maria chuta a

arma para longe, enquanto Marcelo
e Dina continuam lutando. A mu

tante se distrai e Taveira aproveita
para derrubá-Ia. Marcelo domina
Dina, mas se distrai ao ver que
Taveira lutando com Maria. Lucas

, ouve gritos e corre para cozinha,
enquanto Regina e Irma resolvem se

trancar no quarto. Célia se esconde
na sala. Aristóteles e Toni ficam entre
Batista e Meta-Batista, sem saber

. quem é o verdadeiro.

I

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com,br

ROMANCE
MATERNIDADE .

BASTIDORES
A paixonite por Evilásio é
somente uma cortina de

fumaça que o autor de
"Duas Caras", AgUinaldo
Silva, reservou para
Solange (Sheron
Menezes). Depois desse
amor platônico, a filha de
Juvenal Antena (Antônio
Fagundes) fisgará oamor'
de Claudius (Caco Ciocler)
que, a certa altura, terá se
desiludido séria e

definitivamente com a

vingáijva Maria Paula

(Ma�orie Esüano).

Apesar das d�iculdades, a
viêla continua. Sheila Carvalho
deve reassumir seu
programa semana o Bom
Demais,"exibido pela Record
na Bahia, logo depois do
Carnaval, mesmo com o filho
Brian ainda intemado, Desde
que nasceu prematuro, no dia
19 de novembro úflimo, o
pequeno está na unidade
intensiva neonatal do Hospital
Aliança, em Salvador, onde
precisa ganhar peso para
receber atta:

André Segatti e Théo Becker
contruam se desentendendo
nos bastcores da Record.
Eles interpretam os

personagens Ernesto e
Fernando, respectverneme,
na novela Caminhos do

Coração. Sagundo a coluna
Zapping do jornal Agora, os
atores quase saíram no tapa,

, mas foram separados por um
produtor. A briga vem desde a

'

novela "Prova de Amor', em
2006, quando disputaram uma

figurante do folhetim. Quem
levou amelhorfoi Théo.

SUDOKU

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.

DIVIRTA-SE

Careca Lisa
O sujeito vivia tirando sarro de um novo colega de trabalho
que era totalmente careca. O sujeito, muito timido, ficava'
na dele, mas se contorcia de raiva por dentro.
Um dia, na festinha de final de ano da empresa,
estava todo mundo reunido, quando o sujeito dá um

tapão na careca do pobre coitado e fala bemalto:
- Nossa, corno tállsa essa careca! Até parece a

bunda da minha mulher!
E o careca, passando a mão na cabeça:
- É ... você tem razão ... tá parecendo mesmo!

Presente da loira
A loira tinha um aniversário pra ir, só que não sabia o

que dar de presente. E mesmo se soubesse, não
tinha muita grana. A moça pensou e teve a idéia de
dar algo barato, mas muito útil: uma caixa de
fósforos!
Ela vai pra festa, curte a noite-e, uma semana depois,
encontra-se com o aniversariante e pergunta c que
ele achou do presente.

'

- Olha, .. pra ser bem franco - diz o presenteado - Os
fósforos que você me deu não estão funcionando!
- Como não? - indignou-se a loira - Eu testei todos
pessoalmente!

SOLUÇÃO

VISITA
Quem está em solo brasileiro
é Will Smith. O ator norte
americano desembarcoU na

manhãde domingo, 13, no
aeroporto do Galeão, no Rio
de Janeiro, De lá, foi direto ao
Copacabana Palace, onde
descansou o dia todo. À noite,
o moço esteve em uma pizzaria
onde distribuiu sorrisos e

autógrafos,Will Smith está no
pais para divulgar o filme "Eu
sou a lenda", em que contracena
com a brasileiraAlice Braga,
de "Cidade de Deus".

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
A Lua ainda em seu signo em aspecto com Vênus e Plutão indica que ainda é um dia para cuidar
da sua atividade física e para fazer as coisas que são realmente necessárias para sua pessoa.
É importante agradar a si mesmo neste dia.

Touro (21/4 a 20/5)
Ainda um dia tranqüila, porém bastante positivo para o taurino viver um belo romance, uma vez

que seu regente, Vênus está em bom aspecto com a Lua. {) céu lhe sugere um pouco de
recolhimento se estiver a dois, para melhorar ainda mais o amor.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
A Lua crescente de hoje pede ao ge'miniano que controle sua tendência à crítica. Nem sempre
se pode ter controle dos acontecimentos e muitas vezes essa característica sua pode até
atrapalhá-lo. Fique atento a essa inclinação.

'

, Câncer (21/6 a 21/7)
O canceriano se encontra num bom dia com a Lua crescente ativando uma área importante de
seu mapa. Sua imagem pública está em alta e você deve fazer jus ao que as pessoas estão
admirando em você. Use de seus talentos para alcançar suas metas e concretizar aquila tudo
que tem projetada para o futuro.

.

Leão (22/7 a 22/8)
Leonino, você já é magnãnimà por natureza, mas hoje que a Lua crescente se manifesta em

seu mapa, o dia está ótimo para você manter seu brilho e alto astral. Mantenha-se otimista.
Nada como acreditar no amanhã.

Virgem (23/8 a 22/9)
O melhor jeito de viver seu dia em que a Lua crescente está em Áries é vivendo bem cada
segundo e acreditando que as mudanças em sua vida podem ser muito positivas. Viva o dia
com intensidade, sem medos nem inseguranças, apenas com amor.

Libra (23/9 a 22/10)
Enquanto sua área de relacionamento ainda receber a for energia planetárta-e.princípatmente
hoje com a Lua crescente neste setor, seu foco ainda é a vida a dois. Procure consolidar uma
relação já existente, ou se abrir ao novo que está chegando.

Escorpião (23/10 a 21/11)
O bom aspecto de Plutãà hoje com Lua e Vênus indica que o nativo de Escorpião está
presenteado com um dia agradável. Crie mais tempo e espaço para dar conta de todos os
afazeres sem se sobrecarregar e acabar prejudicando sua saúde. Evitar o estresse.

Sagitário (22/11 a 21/12)
A posição dos astros o ajuda na área do lazer e diversão. Então aproveite o tempo eu puder e
faça alguma atividade com pessoas queridas. O dia também está excelente para os romances
e namoros. Aproveite a fase e procure sair e se divertir mais.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
lua crescente estimula sua vida familiar e sugere que você hoje dê ainda mais atenção a ela.
O que vale é o sentimento e ele deve ser bem cuidado. Viva seu dia em companhia de parentes,
pais, irmãos, e aqueles que compõem uma bela história com você.

Aquário (21/1 a 18/2)
o aquaríano está super poético hoje na sua forma de expressão e deve aproveitar essa
qualidade conversando e ajudando os amigos e pessoas mais próximas. Lembre-se que a

diplomacia é sempre bem vinda.

Peixes (19/2 a 19/3)
Bom dia para fazer um balanço do que você realmente quer para você, e supõe ser do seu

merecimento. A posição dos planetas hoje e como isso atinge seu mapa, o aconselham a

avaliar setrs-vâlores para evitar de se arrepender amanhã.
.
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GENTE I Fabiane Martins (interinà)
Para serem 'publicadas nessa coluna, as fotos devem

ser enviadas até sexta-feira peta rnal1�ã.
É obrigatório o envio emalta resolução.

Vanderleia A. Anacleto;trocou idade no dia 1.
Felicidades é o que deseja Q� país Irene e Valdir,

os irmãos Taíse e 'Everton.

publicidade@ocorreiodopovo.com.br

--
. «

Completa idade nova hoje Luciana. E nO dia 19.
Carlos Lamin e seu filho Pablo. Parabéns!

iJ,,,,,,, �

Há anos residindo na Europa e agora de féí'ias no Brasil, Mariane Figueireido
eu-te os sobrinhos Xande e Paulo e brinda de alegria com seu irmão Wilson.

Na foto a linda jaraguaense
Daniele Priebe, vencedora do

.....__.....=M,.I"S"S UK 2008 em Londres. iÇ"
__

,

Os colegas de trabalho da Metalúrgica
Sipaca parabenizam Patricia M. Leite que

comemorou idade nova ontem.
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,

Governo chama 125.agentes
para atuar em todo Estado
Os candidatos pm

Joinvillp dpvpm se

aprpspntar dia 17

FLORIANÓPOLIS
A Secretaria da Segurança

Pública e Defesa do Cidadão

(SSP) está convocando mais 125
candidatos remanescentes do
concurso público de 2006 para

agentes prisionais do sistema

penitenciário doEstado. Os novos
profissionais serãonomeados até o
final de janeiro e empossados após
o Carnaval. Durante dois meses,

eles serão capacitados na Escola
Penitenciária com cursos de
técnicas operacionais, tiro,
gerenciamento de crises e direitos
humanos. As aulas começam em

.

fevereiro.
Os 125 agentes foramdivididos

por regiões e devem comparecer
nos locais indicados para

confirmação de vaga e imediata

nomeação parao cargo.A relação
dos convocados e todas as

orientações necessáriaspodem ser
obtidas no site da SSP

.
.

(wwwssp.sc.govbr).Dos 125 novos
agentes, 15 são mulheres e 110
homens. Na 1ª região, da Grande
Florianópolis, foram chamados 18

candidatos, que se apresentarão
hoje, a: partir das 14 horas, no
Departamento deAdministração
Prisional.

'

Na 2ª região, de Criciúma,
foram selecionados 70 candidatos
- dez mulheres e 60 homens. Eles

PIERO RAGAZZI

Dos 125 agentes, são nove para a região de Joinville, que abrange Jaraguá

devem comparecer na quarta
feira, 16, às 14 horas, no auditório
daSecretariadeDesenvolvimento

Regional.
NaPregião, emjoinville, que

abrange [araguá do Sul, foram
chamados nove candidatos. Eles'
devem se apresentar na próxima
quinta-feira, 17, a partir das 14
horas, no auditório da Secretaria
deDesenvolvimento Regional, no
centro de Joinville.

Outras nove vagas foram
reservadas para a 4ª região, de
Blumenau. Os interessados em

seguir carreira devem se apre-

sentarna quinta-feira, 17, à tarde,
no auditório da Secretaria de.
DesenvolvimentoRegional.

Na 5ª região, em Lages, os
candidatos devem se apresentar
também na próxima quinta-feira,
a partir das 14 horas, no auditório
daSecretaria deDesenvolvimento

Regional, emCuritibanos.
A SSP lembra que o não

comparecimento do candidato,
salvo por motivo de força maior,
previamente justificado, importará
na sua desistência de nomeação,
com a chamada do candidato
seguinte.

-Ministério Público investiga formação de quadrilha
FLORIANÓPOLIS

Uma operação conjunta
prendeu ontem, oito suspeitos de
formação de quadrilha e crimes

contra a administraçãopública em
Florianópolis e [oinville,Alémdas

prisões, policiais cumpriram
também 14 mandados de busca e
apreensão de documentos e

equipamentos de informática.

Um dos detidos é o secretário
de Saúde da Ptefeitura de

Joinville, Norival Silva. Ele é'
acusado de utilizar dinheiro

público para investir em sua

distribuidora de medicamentos,
quando era secretário adjunto de
Saúde do Governo do Estado, de
1999 a 2002. As prisões são

temporárias e válidas para cinco

dias.
A ação conduzida pelo pro

motor de Justiça, Assis Marciel
Kretzer, foi composta por Mi
nistério Público, Polícia Civil,
Polícia Militar, Polícia Rodoviária
Federal (PRF), Delegacia Esta
dual de Investigações Criminais

(Deic) e Peritos do InstitutoGeral
de Perícias (lGP).

Indústria, tem alta de 8,25% nas

vendas entre janeiro e novembro
,.

FLORIANÓPOLIS
Apesardaqueda registradaem

novembro em relação a outubro,
as vendas da indústria catarinense
acumularam alta de 8,25% !;lOS 11

primeiros meses de 2b07 sobre o

mesmoperíodode 2006.Osnúme
ros, levantados pela Federação das
Indústrias (Fiesc) commais de 200

grandes e médias indústrias do
Estado e divulgados ontem, (14),
mostram que também registram
alta entre janeiro e novembro as

horas trabalhadas na produção
(1,37%), as remunerações pagas

pelas indústrias (8,23%) e a

utilização da capacidade instalada
(mais 1,22 ponto percentual, fi
cando em 83,75%).

Segundo a Fiesc, a queda nas

vendas no mês de novembro é

normal, já que em outubro a

produção
.

tradicionalmente

aumenta para atender a demanda
de natal-em 20P7, o crescimento
em relação a setembro foi de
15,05%. A expectativa .é que
dezembro também deverá ter
números fracos, refletindo o início
do período de férias coletivas em
diversas empresas.

Mesmo com a perda de ritmo
emnovembro, oanochegou ao fim
com bons resultados para a

indústria em relação a 2006, dado
o crescimento já acumulado entre
janeiro e novembro. O mercado
interno foio principal responsável
peloavanço, mas o crescimentode
23% nas exportações de SC em

2007 em relação a 2006, acimados
16% de aumento na média'
nacional, tambémcontribuiu para
o bom resultado. Para a Fiesc, as
expectativaspara 2008 continuam
sendo positivas.

EM ALTA
Alimentos e bebidas (19,61 %)
Produtos de metal (16,28%)
Máquinas e equpanentos (i 4,09�/))
Cristais e vidro (12,78' I

Material eletrônico (11 .2%)

Vestibular UFSC:

atenção às datas
FLORIANÓPGlIS

Com a divulgação da lista de

aprovados no Vestibular UFSC/
2008, os candidatos classificados
devem estar atentos às datas e

procedimentos de matrícula.
Os classífícados para 1° e 2°

períodos de 2008 deverão efetuar
suas matrículas nos dias 14 e 15
de fevereiro, das 8 às 12 horas e

das i'4-às-:{8 horas, nas coordena
dorias dos cursos para os quais
foramaprovados.

EM BAIXA
Vestúário (-5,74%)
Produtos de madeira (-5,21 %)
Cerâmica para revestimento (-3,58%)
Móveis (-3,42%).

Os calouros do curso de En

genharia de Materiais devem
efetuar as suasmatrículas nos dias
31 de janeiro elo de fevereiro. As _

aulas doprimeiro semestre iniciam
no dia 3 demarço:_ com exceção
do Curso de Engenharia de
Materiais, que inicia em 7 de
fevereiro.

Só poderão ser matriculados
os candidatos que tenham
concluído o Ensino Médio (2°
Grau) ou estudos equivalentes,
tomando-se nula a classificação
dos que não apresentarem a

prova de escolaridade até o dia
da matrícula.
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MAIS TRÁBAtHO: MAIOR PRODUÇÃO

Com recorde de dias úteis �
,

ano terá faturamento maior
A grandp maioria dos
fpriados nacionais cai
nos finais dp spmana .

PIERO RAGAZZI

BRASíLIA
O brasileiro irá trabalharmais

em 20Q8"Ç,lljo calendário fará a
.

-.

festa da economia e ajudará no

ritmo de crescimento. A grande
maioria dos feriados nacionais

cairá.nos sábados e nos domingos,
principalmente no segundo
semestre. Será o ano com maior

número de dias úteis desde o
.

início da década: 254, contra 250
em 2007 e 249 em 2006.Mais dias
de trabalho terão reflexo na Produção das indústrias deve registrar alta com número reduzido de feriados
indústria e no comércio interno e

externo. Só em exportações e

importações, espera-se um fluxo
deUS$ 5 bilhões amais.No varejo
do Rio, deverá sermovimentado

pelomenosmaisR$ 1,2 bilhão em
relação a 2007 - sem contar os

efeitos de não Sé emendarem
tantos feriados.

Esses feriadões - quando,
tradicionalmente, a população
enforca umdia útil- serão seis este

ano, contranoveem2007.Trrando

maio, em que dois feriados ainda

possibilitarão emendarcom fins de

semana, o restante dos meses

permitirá que a produção in-

dustrial, as exportações e o co

mércio funcionem apleno vapor.
"Haveráum reflexo importante

para a atividade econômica, pois
muito da trajetória da economia é

influenciado pelo calendário",
explica o economista Paulo Mal,
da: �onfederação Nacional da
Indústria (CNI)�

Atéo camavalesteano ajudará
oblocodaeconomia. Pelaprimeira
vezemmuitos anos, afohaocorrerá
no início de fevereiro, antes
mesmo do retomo dos trabalhos
parlamentares.Desde 1913, afesta
'não começa tão cedo - fevereiro,

aliás, terá 29 dias em2008, ano
bissexto. Como, tradicional
mente, o.país e o Congresso só

engrenam depois do carnaval,
trata-se de uma.notícia auspi
ciosa. Isso levou a equipe econô
mica do governo a comemorar.

"A vantagem é que o car

naval é cedo, e, por isso,' o tra

balho começa mais cedo", co

memora o secretário de Política
Econômica do Ministério da
Fazenda; Bernard Appy, de olho
no calendário parlamentar, que .

. não será interrompido logo no

início dos trabalhos.

Adesão ao Plano SimplificJdo do INSS termina hoje
BRASíLIA

Os contribuintes individuais
e os facultativos que àd�riram ou

queiram aderir ao Plano Sim

plificado de Inclusão Previden

ciária, com alíquota reduzida de
11% sobre o saláriomínimo, têm

.

até hoje para recolher a contri

buição na rede bancária, no valor
de.R$ 41,80, referente aomês de
dezembro.

Há a opção de pagar por tri
mestre. Os contribuintes que
recolhem 20% sobre a remune

raçãomensal também têm de fazer
opagamento até amanhã.Até abril
do ano passado, aúnicaopçãopara

os contribuintes individuais,
tambémchamadosde autônomos,
e os contribuintes facultativos'
aqueles que não têm atividade
remunerada, como as donas de
casa, por exemplo - era contribuir
combasenaalíquota de 20010 sobre

aremuneraçãomensalousobreum
valor entre o piso e o teto pre
videnciário.

.

Porém, para garantir que o

trabalhador que ganhá pouco, ou
que está desempregado, continue
contríbuíndo e garanta, assim, os
beneficios da previdência social, o
presidente Lula régulamentou o

Plano Simplificado de Inclusão

Previdenciária.
Para aderir aoplano, com 11% .

sobre um salário mínimo, basta
colocar na Guia da Previdência
Social (GPS) o NÓmero de Ins
crição do Trabalhador (NIT)
ou o número do PIS ou do Pa

sep. Os trabalhadores que. não

são inscritos no Instituto Nacio
nal do Seguro Social (INSS),
podem fazer a inscrição pelo
telefone 135 o� pela Internet,
no site da Previdência (www.
previdencia.gov.br). Não há
necessidade de comparecer à

agência da Previdência Social

(APS).

ECONOMIA
Fator GiselP

Modelo mais bem paga domundo
e estrela do Fashion Rio, a gaúcha
Gisele Bündchen não é apenas
referência nas passarelas e capas de
revista - é também uma mulher de

negócios de visão, segundo o

economista e professor americano
Fred Fuld.Analista de mercado nos

EUA, ele é o criador do "índice Gisele
Bündchen", que reúne as ações de

empresas que têm imagem -ligada à

top model e as compara com os-dernaispapéis negociados na
bolsa americana.Pela cd���raçã;�âas valorizações, a conclusão

;,;:,�.: -Ó, ":'>�::."'l· -'O.

é que é muíto'maís rentãv§I; investir em Gisele do que no Dow

[ones, índice-referência da Bolsa deNovaYork. Enquanto o Dow
Jones fechou 2007 com valorização de 6,5%, o índice Gisele
Bündchen teve alta de 29%. Não à toa, Gisele liderou a lista das
modelos mais bem pagas do mundo no ano passado, recebendo
US$ 33 milhões, segundo a revista "Forbes".

Previsão
Os analistas do mercado financeiro acreditam a redução da

taxa básica de juros da economia brasileira será muito pequena
em 2008, segundo informações divulgadas ontem, por meio do
relatório de mercado, também conhecido como Focus. O
documento é fruto de pesquisa com mais de cem instituições
financeiras.De acordo com as estimativas do mercado financeiro,
os juros, que atualmente estão em 11,25% ao ano, cairiam para

11,13% ao ano em outubro de 2008 e permaneceriam neste

patamar até o fim deste ano. Na semana anterior, os analistas do
mercado projetavam queda da taxa Selic de 11,25% para 10,75%
ao ano no fim de 2008..

Inflação
o mercado baixou, na última semana, a sua estimativa para o

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), utilizado como
referência no sistema de metas de inflação, de 4,30% para 4,29%
para o ano de 2008. Para 2009, a projeção do mercado para o

IPCA está em 4%.0 BC define a taxa de juros tendo por base as

metas de inflação pré-definidas peloConselhoMonetárioNacional
(CMN). Para este aria e para 2008, a meta central de inflação é

de 4,5%, com intervalo de tolerância de dois pontos percentuais
para cima ou para baixo. Deste modo, o IPCA pode ficar entre

2,5% e 6,5% sem que a meta seja descumprida.

PIB.
Os . analistas de mercado ouvidos pelo Banco Central

elevaram sua estimativa tie crescimento db Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro de 5,20% para 5,21% no ano de 2007.
Para 20e8-, a projeção do mercado para o crescimento

econômico permaneceu inalterada em 4,50%.A expectativa
domercado para a taxa de câmbio no final de 2008 permaneceu
estável em R$ 1,80 por dólar na semana passada.No caso dos
investimentos estrangeiros diretos, a expectativa para o ingresso
de 2007 permaneceu em US$ 35 bilhões. Para 2008, a projeção
foi elevada de US$ 27,50 bilhões para US$· 28 bilhões.Já a

expectativa para o superávit da balança comercial de 20.08 foi
reduzida: de US$ 31,9.0 bilhões para US$ 30,60 bilhões.
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Partida serviu para avaliar os jogadores e tentar colocar ordem na casa, disse o treinador Picolé

'-

Juventus.vence jogo-treino e

se prepara para estréia dia 20
Treinador fez uma

boa avaliação da

atuação da equipe

JARAGUÁ DO SUL
O primeiro jogo-treino do

[uventus foi considerado po
sitivo pelo técnico Picolé. Os

jogadores fizeram bonito no

campo do vitória, no Rio da Luz,
na tarde de domingo.A partida
foi contra os donos da casa, o
time Vitória, que disputa a 1 ª

divisão de Amadores da Liga
]araguaense.

"

O Moleque Tiav"esso abriu o

placar, comgoldo lateral-esquerdo
César, que não desperdiçou e

rebote do meia Renatinho. Logo

depois, o próprio Renatinho
cobrou falta e ampliou omarcador;
deixando o placar em 2xO para o

Juventus.
O terceirogoldo timevisitante

saiu ainda'no primeiro tempo: o

zagueiro Marcão aproveitou o

rebote do goleiro adversário, após
cabeçada de Anderson Carioca,

.

3xO para oJuventus.
Logo depois o técnico Picolé

mudou o ritmo da partida com
jogadas mais cadenciadas e um

trabalho 'maior com a bola. O

jogo voltou a empolgar o público
quando oVitória descontou com
-Xuxa, em cobrança de pênalti.
OMoleque Travesso quase não
deixou o time da casa come

morar e ampliou o placar em

uma bela jogada pela lateral do
campo. Jaime cruzou para
Flávio Augusto que não deu
chances 'para o goleiro do
Vitória, Ricardo.
.A partida estava quase

encerrando quando o time da
casa diminuiu mais uma vez.

Guilherme cobrou falta que
desviou na barreira e enganou o

·

goleiro Márcio. Final de jogo:
[uventus 4x2 Vitória.

O nível técnieo do jogo foi
analisado positivamente pelo
técnico Picolé. Mesmo assim, ele

·

deixou claro que ainda há muita
coisa para melhorar antes da

·

primeira partida do Campeonato
Catarinense, dia 20, contra o

Chapécoense, em casa.

JE.C arruma time para o Campeonato Catarinense
"JOINVlllE

_

O JEC venceu o Atlêtico
Planalto, no último sábado, em
Canoinhas, por 1 a O durante a

preparação para o Campeonato
Catarinense. O amistoso serviu

para Waldemar Lemos testar

jogadores, já que 11 atletas,

inclusive dois novos reforços,
foram poupados". A estréia é

.

contra o Figueirense, no do
.

mingo, na Arena.
Aos 10minutos do segundo

tempo, Léo, de 17 anos, mar

eou. Depois de uma rebatida
na área, o jovem chutou cru-

zado. Revelado nas categorias
de base do time, ele fez seu

terceiro gol na fase prepara
tória do time .

Apesar das desconfianças
sobre o elenco, o treinador disse
que alguns : jogadores vão

surpreender a torcida.

Atletas comemoram resultado
obtido em Tra_vessia de Itajaí
JARAGUÁ DO SUL
A medalhista de prata do

Pan-americano do Rio de ja
neiro, Poliana Okimoto, foi a
grande vencedora no geral
feminino da 3ª TravessiaCidade
de Itajaí. Já a equipe Ajinc/
Urbano/FME fez bonito com

Soellen Bozza chegando em 4Q
lugar geral feminino, vindo em

7Q. PaolaMattos e em BQ.Marina
Fructuozo. Nomasculino, Hen
rique Fructuozo chegou em 7Q•
lugar no geral (segundomelhor
catarinense colocado).

Elizabeth Bavaresco, nada-

dora da Academia Impulso,
venceu a prova na categoria
máster.
A Travessia de Itajaí, rea

lizada na praia de Cabeçudas,
com percurso' de dois mil

metros, é a segunda etapa. do
Circuito de Maratonas Aquá
ticas Fasc/Fesporte.A primeira
etapa foi a"Travessia �flter
nacional da Lagoa da Con-

.

,-eição, realizada em dezembro
e.n Florianópolis. A 3ª etapa
será a Travessia da Represa de
Palrneir», no dia 27 de janeiro, "

em Rio dos Cedros.

DIVULGAÇÃO

--

A nadadora master da Academia Impulso venceu na categoria 40/44 anos

Torneio serve de

tre.ino para PC
O técnico PC de Oliveira, da

seleção brasileira masculina de
futsal, fez aprimeira convocação
para o ano de 200B já visando a

conquista. do. Mundial' da
categoria, a ser disputado no

próximo mês de outubro no

Brasil.
A equipe já começa o ano

com compromissos no exterior.O
Brasil faz amistosos na Líbia e

disputa o torneio KL World 5's"
em Kuala Lumpur,' capital da
Malásia. As partidas serão em

cidades diferentes, incluindo a

c�ital Trípoli, e servirão como

preparação para o torneio em

territóriomalaio.

O, torneio KL World 5's
volta a ser disputado cinco

anos depois de sua primeira
edição, vencida pelaArgentina,
e contará com a participação de
dez países que jogarão entre os

dias 29 de janeiro e 3 de
fevereiro.

Dos 13 convocados, apenas
um atua fora do país: o fixo

Jonas, doMóstoles, da Espanha.
No ano passado, o Brasil

obteve a impressionante marca
de 39 vitórias em igual número
de partidas.

Além do fixo Jonas, outras
novidades são as presenças dos
alas Ari e Falcão, que não

atuaram no último desafio
internacional de 2007. Falcão,
aliás, só se apresentará para a

competição na Malásia devido,
a compromissos particulates.
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PROMESSA

Presidente doMilan dá nota
10 para estréia debrasíletm

atacar ninguém o segura",_
afirmou Berlusconi, em' decla
rações publicadas n<? site oficial
da equipe.

O treinador Carla Ancelotti
também: aprovou a estréiàde Pato.

-

"Este jogador é velocíssimo, tem
grande técnica e sobretudo é um

rapazmuito frio emaduro. Ainda
irá crescer, tem que encontrar

afinação com os companheiros e

conhecermelhoro que está ao seu
redor", declarou o técnico, que
ainda comparou o atacante ao Depois de muita espera e expectativa, Pato estreou e marcou na vitória do Milan .

meia Kaká.

Pato marcou o 5°

gol sobre o Napoli
no Estádio San Siro

ITÁLIA
O presidente do Milan, Silvio

Berlusconi, elogiou a atuação de
Alexandre Pato em sua esperada
estréia oficial no Campeonato
Italiano. O jovem atacante

brasileiro balançou as reder e

finalizouagoleadapor5 a 2, contra
oNapoli, no último domingo.

"Pela partida desta noite dou
lhe um 10 pleno. É um jogador
extraordinário e ainda tem

muitos golpes secretos amostrar.
A sua aceleração é devastadora.
Ouvi o comentário do técnico do

Napoli Edy Reja, que endosso.
Se deixarPato em condições de

"AestréiadePato estáemhnha
com a de Kaká� em Ancona. As

sensações são as mesmas, existe

valor e material técnico impor
tante: Eu penso tudo de bom

quanto a este garoto, estou

contente porque todo o público o
aplaudiu e incentivou", completou.

"Foi uma belíssima noite,
coroada pela resposta de Pato à

curiosidade em tomo de si. Este

jogador é velocíssimo, temgrande

técnica e sobretudo é um rapaz
muito frio '-e maduro. Ainda irá

crescer, tem que encontrar .

afinação com os companheiros e

conhecermelhoroque está ao seu o

redor", encerrou Ancelotti.

Milan quer renovar .

contrato de Ronaldo
ITÁLIA

Silvio Berlusconi, presidente
do Milan, também ficou em-

o

polgado com à atuação de Ro
naldo na goleada por 5 a 2 sobre
o Napoli, no domingo-O diri

gente falou pela primeira vez

que pretende renovar contrato
com o Fenômeno, autor de dois
gols ". ·

,

"0 futuro de Ronaldo? Eu
tenho um acordo com ele.
Ronaldo sabe bem que oMilan

sempre cumpre os seus deveres.
O jogador sempre teve o apoio
e o suporte, não creio que haja ..

problemas quanto à renovação
contratual", diz Berlusconi.

o dirigente afirma ainda que
pretende reforçar mais o Milan.
'.'Nós trouxemosRonaldo e Pato,
este é o nosso mercado, e talvez
depois venha um defensor

experiente. Certamente, dada a

idade de alguns jogadores, o setor
defensivo será reforçado. Além

.

de um jogador tom experiência,
procuramos também um

defensor jovem", revelou.

O CORREIO DO POVO

�oel se diz impre�sionado com

atuação do meia Kléberson·
RIO DE JANEIRO sário. Joel afirmou que a equipe

O técnico Joel Santana já tem tem qualidade o suficiente para
a sua rneninados olhos' em 2008. marcar e atacar, Ele garantiu que
Se na temporada passada, Ibson - apesar de jogar com três volantes,
'era a principal peça do Flamengo, tem um meio-de-campo extre

neste ano tudo indica que o pre- mamente ofensivo.
ferido de Joel será o meia Klé- "Os nossos adversários gostam
berson.OtreinadordoRubro-Ne- de jogar no contra-ataque contra
grorasgouelogíos ao apoiadonque a gente. Mas, nosso time é

vem se destacando nos treina- qualificado, não é time feito só para
mentosenoscoletivos. "OKléber- marcar. Em 2005, eu formei a
son impressiona, tem muita qua- equipe com três cabeças-de-área.
lidade.Como eu costumo dizer ele Um era o Diego Souza, que já é

joga numa batida só. Impressiona quase atacante e o outro é o

pela simplicidade com que joga e [ônatas, que tem muita qua-
. como se 'comporta, Nem parece lidade. Este ano, coloquei o
que ele é campeão mundial. Será Jailton, o Cristian e o Ibson. De

muítobomparanóscontarmoscorn marcar mesmo, só o Jailton. Os
ele aqui no Flamengo", disse Joel outros dois chegam na frente o

Santana à Rádio Bandeirantes. tempo todo, principalmente o

O treinador já espera muitas Ibson", analisouJoelSantana, que
dificuldades em 2008, mas ga- chegou a ser criticado em 2007 .

rante que o time se manterá quando estalou três volantes, o
ofensivo contra qualquer adver- que acabou dando certo.

Romário admite q'ue o time
Vascoé tecnicamente fraco

".;,1

RIO DE JANEIRO
O jogador-treinador Romário

.

acredita que o . time terá
dificuldades no Campeonato
Estadual doRio de Janeiro devido
à'carência de grandes valores no
atual elenco e reconheceu que o

clube tem poucos recursos para se

reforçar bem para a disputa.
"O Vasco não tem dinheiro e o

dificilmente vai chegar algum
jogador para resolver o problema
do time.OVasco, dosquatro times
grandesdo Rio, é tecnicamente o
mais fraco", avaliou o jogador
treinador no desembarque do

Vasco na madrugada de ontem, ;".0',
no' Aeroport� Internacional d� o,r..

,

Ri
<,

io.: ;

.
o time participou do Torneio ,,' .;:

de Dubai e teve uma vitória,
contra a Seleção dos Emirados.
Árabes por 1 a O, e uma derrota,
para o Hamburgo, que levou Q

o

título da competição.Apesar do .

grupo fraco, Romário aposta na

força da camisa do Vasco e na
o

históriadoclube. "Futebolédentro
do campo. O Vasco é um grande .

clube", declarou. O clube tenta

nesta semana acertos com os

atacantes Edmundo e Jean.

Treinador não acredita em contratação de nome de peso para temporada
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