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Termina estoque. de vacina contra
febre amarela no Vale doüapocu
Segundo a Secretaria Regional, não há previsão de quando a situação será norrnallzada
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IMPIRDaVI..!!!
Juventus acerta
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Ronaldo arrenda Aeroportos do -
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últimos detalhes ilha em Angra pais lideram a

para a estréia por 50 anos lista dos piores
A diretoria do clube busca O craque do Milan já tem Em nota, a Infraero
a liberàção de cinco destino certo para quando questionou os critérios

jogadores para domingo aposentar as chuteiras. O de avaliação da
e promove melhorias valor da negociação pesquisa divulgada
no João Marcatto. '<não foi divulgado. pela revista Forbes .
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• EDITORIAL

Para uplaudlr
Boas notícias para a

cultura brasileira. Em pri
meiro, o Festival de Música
de Santa Catarina que inicia

no próximo' domingo, em

Jaraguá do Sul envolvendo
profissionais e iniciantes de
diversos países. Depois, a

notícia de que o filme bra
sileiro 'O ano em que meus

pais saíram de férias', do
diretor Cao Hamburger pode
concorrer a um Oscar como
filme estrangeiro. Não es

quecendo também do au

mento de mais de 300% na

venda de livro no município.
E há quem diga que no país

a cultura é precária. Precário

Precário é não estar atento a

tantas formas de expressão
que estão se difundindo por
todos os cantos"

é não estar atento a tantas

formas de expressão que es

tão se difundindo por todos os

cantos respeitando as carac

terísticas de cada região.
Cultura que veio de muitos

países e que alguns momentos
se mistura e, em outros, 'se

dispersa.
O Brasil é o país do car-

• PONTO DE VISTA

Cultura como caminho para
o pleno' desenvolvlmentn
o Instituto Femusc, criado

da parceria entre o setor pú
blico e privado, é um exemplo
do poder que advém da união
de esforços, do trabalho con

junto para a melhoria da qua
lidade de vida de nossa po

pulação. Trazer ao norte de
SantaCatarina um evento de

grande envergadura mostra

uma visão maior: a de que cul
tura é essencial ao desen
volvimento pleno de uma

sociedade.
Além do conhecimento e

da habilidade técnica indivi

dual, o futuro músico deve

aprender a valor da disciplina,
da persistência e da perfor
mance em grupo. Não há

exemplo de vida mais palpá
vel neste sentido do que o

trabalho orquestral. Propiciar
aos músicos locais a oportu-:
nidade de participar e apren
der junto a grandes nomes,

assistir a concertos de quali
dade internacional e interagir

com colegas de outros estados
e de outros países, dentro de
sua vasta diversidade cul
tural, mas com o mesmo amor

pela, arte, é um dos maiores

méritos e objetivos deste em

preendimento ..
Para quem já assistiu a

algumas apresentações du
rante as edições anteriores

conhece 6 grande potencial
de atratividade que a música'
exerce sobre o público fre

qüentador. Nada é mais jo
vem do que a vibração por
uma apresentação bem su

cedida, e nada é mais emo

cionante do que o desa
brochar de talentos, in

dependen te da origem e

classe social. N ada é tão

importante quanto o respeito
e admiração aos mestres

presentes e companheiros,
que distribuem seus co

nhecimentos de forma abran

gente, con tribuindo não

apenas para a formação

• Monika Conrads,
Presidente do
lnstãuto Femusc

profissional, mas também
humana.O desenvolvimento
precisa de líderes, precisa de
ídolos verdadeiros.

E nada acontece por acaso,
imediatamente. É preciso
esforço, 'é preciso con

sistência. O Femusc chega
com muita juventude e di
namismo a sua terceira

edição, com a consciência de
seu papel transformador e

agregador. A forte preo

cupação em criar um fato
novo em nossa constelação
cultural e turística, significa
também uma enorme res

ponsabilidade a todos os

envolvidos, poder público e

iniciativa privada, na con

tinuidade e evolução deste

processo.
É com grande alegria e

orgulho que Jaraguá do Sul
sedia o Femusc 2008, um

evento da maior importância
no cenário artístico de Santa
Catarina e do Brasil.

• DO LEITOR

Reencontre a sua criança interior
Você já passou pelaexperiência

daqueles dias em que parece que
vai ser devorado pelas respon
sabilidades assumidas? Ou tem a

criança?Ouseráque o adulto que
existe agora abafou, escondeu suas
experiências dessa etapa de sua

vida? Para a criança, o mundo é

uma novidade constante, uma
.

aventura a ser vivida; em que a

cada instante surgem novos

desafios e novas oportunidades
parabrincar e aprender,A criança

naval, do samba, da capoeira, '

da música clássica, do rock e

sensação de quenão temninguém
reggae, do folclore, da lite-

ao seu lado com quem possaratura e do Cinema, da tra- .

contar? Ou talvez tenha tido a
diçâo alemã, italiana, japo- .:

.� impressão de que o mundo é um
nesa, portuguesa, dos negros .

·lugar de sofrimento? Pois bem, oíndios ê amarelos e, é claro ,�

do futebol. Há quem veja arte 3[que.há = a:mum e ve_:dadeiro
, f bai '&nesses dias e.que voce estava.

ate no rapaz que az em 31-' '.
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. alXa auto-estima, pouca cnan-

um e nos.
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CVI a ,e e egna e vrvet resce-

mos e nos tornamoscheiosdepreo-
· cupações, esquecemo-nos dos so-
·

nhos, das brincadeiras, da ino

cência que tínhamos quando
éramos crianças. Olhamos para
a vida sem expectativas e sem

· esperanças de um amanhã cheio
de realizações. Quantos projetos
e sonhos abandonamos no de
correr daquilo que se chama

. amadurecer! Reencontrar sua

criança interior é um processo de
auto-conhecimento e desen
volvimento de sua plenitude
como ser humano.

Você se lembra que já foi

.
.

é espontânea, autêntica e sincera,
não se preocupa em-expressar sua

verdade, acreditánoque os outros
dizem e tem uma imaginação fértil,
para lidar com as situações que se

apresentam.
Não seria agora omomento

ideal de redescobrir sua criança
interior? Retome o contato com

ela, permita-se senti-Ianovamente
e assuma as mudanças de

comportamento que ela lhe

propõe. Tem uma frase que diz

.

assim: "Não seja o ditado dos
outros, lembre-se: você é poesia".

Assuma a poesiade suacriança
'interna e perceberá que, mesmo
com todas as dificuldades
encontradas, novas oportunidades
surgirão e novos passospoderão ser
dados. Você começará a cumprir
suas tarefas de maneira saudável,
contribuindo para sua evolução
pessoal e aprimoramento do
ambiente em que vive.

• Oscar Luiz Maba, Coordenador
Geral do CW - Centro de

. Valorização dà Vida

Os textos para estatoluna deverão ter no máximo 251inhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@jomalcorreiodopovo.com.br.ou por carta no endereço Coronel
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome !

completo, profissão, *CPF e
* telefQne (* não serão publicados).

• ENTRE ASPAS

" Daria de presente para o Brasil uma grande
mudança na polftica. Transformaria a cabeça
dos polfticos. Seria uma boa saídapara todo
mundo".
Do ator Lázaro Ramos, o Evilázio de "Duas Caras, .

sobre qual presente gostaria de dar para o Brasil

Diretor: Nelson Luiz Pereira Editora: Patricia Moraes
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POLITICA
Ado1P um
Emmeio a tantas campa

nhas, mais uma poderia ser
encampadapela população:
''Adote um buraco", na rua
ondevocêmoraouporonde
você transita. Regando,
aparando as bordas e, quem
sabe, plantando uma arvo
rezinha. Afinal, é preciso
engajamento com quem

prometeu embelezar a ci

dade. E não ficar esperando
que ogovernante faça tudo.

i\dote uma
Falar sobre o estado lasti

mável das calçadas émalhar
em ferromo. Trata-se de as
suntopoliticamente desgas
tante, porque envolve gente
'blindada' pelo poder pú
blico, o que, por extensão,
beneficia outros infratores
da lei vigente. Que acabam -

votandonaomissãodequem,
por ofício, tem a obrigação
de alertar e multar.

Polícia
Das34 viaturas entregues

ontem pelo governador
Luiz Henrique da Silveira
(PMDB) às polícias Civile
Militar, 26 ficaram em

[oinville, sua principal base
eleitoral. - Araquari, Gam
va, Itapoá, Balneário Barra
do Sul e São Francisco do
Sul foram os outros muni

cípios contemplados.

Ensino
Secretário da Educação

paulo Bauer (PSDB) em
passou 450 profissionais
aprovados no concurso pú
blico realizado em 2005.
Para serviços técnicos e

administrativos em esco

las da rede pública es

tadual de ensino das 30

gerências regionais.

•

Vai ou racha
Pelo visto, a encrencá entre a executiva do PSDB

e o vereador AdernarWinter vai se resolvermesmo
na base do olho por olho, dente por dente, como disse
à coluna no início de janeiro. Ontem, o presidente
do diretório .Irineu Pasold confirmou que denúncia
contra o vereador já está com a comissão de ética.

Winter vota sistematicamente como prefeitoMoacir
Bertoldi (PMDB), mas a gota d'águafoi a eleição à

presidência daCâmara da vereadoraMaristelaMenel
(PT doB), com articulação e voto.dele, contrariando
postura dopartido.Winter corre o risco de serexpulso
e, por conseqüência, impedido de se candidatar à

reeleição. Mas a sentença, condenando all

absolvendo, caberá aos 45membros do diretório, onde
o vereador garante ter apoios.

Coligàções
Ex-prefeito Irineu Pasold topa ser candidato a

prefeito, vice, a vereador ou 'simples cabo eleitoral,
dependendo da composição partidária. E estende a

formulação de alianças até mesmo com o PT, desde
que haja uma proposta positiva para governar o
município. Segundo o dirigente, o PMDB também
interessá aos tucanos, mas o prefeitoMoacir Bertoldi,
não. Pasold considera o atual chefe do Executivo como

incapaz de gerir os destinos da cidade.

Fogo inimigo
Na verdade, o quadro atual é claro: todos contra

Bertoldi, exceção de nanicos empoleirados na

prefeitura, como PSB e PC do B, por exemplo. Com o

compromisso do PMDB de reeleger o prefeito se

quiser se reafirmar como grande partido que foi em

passado recente.

Celso Machado
Il!dacao@ocomiodopovo.com.br
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Ouando?
Perguntar não ofende:

quando se saberá o que
causou aexplosãonaArena
em julho do ano passado? _

Háirregularidadescompro
vadas no contrato de ter

ceirízaçâo da merenda es

colar? As respostas estão

com a vereadora e presi
dente daCâmaraMaristela
Menel (PT do B). Ela pre
side a CEI que investiga a

explosão.Eé relatoradaeEl
damerenda.

Recursos
-

A chamada Lei da Ino

vação, sancionada pelo
governador LuizHenrique
e que leva o número 0528/
07, era letra morta na

Constituição do Estado
desde 1989. Agora, na
prática, assegura a apli
cação de dois por cento da
receita líquida do Estado
em pesquisas. Metade dos
recursos vão para a pes

quisa agropecuária, na
tentativa de se evitar o

crescente êxodo rural que
incha as cidades commão

de obra não qualificada
ana a ana.

Contidos
O que tem a ver legis

lação ambiental e par
tidos políticos? Tudo,
quando se trata de ba
rulho em excesso. Limi
nar da juíza Direito Paula
Botke e Silva, de Rio

Negrinho, proíbe o PSDB,
DEM e PMDB de veicu-

- lar propaganda eleitoral
nas ruas, Para evitar abu
sos ocorridos em 2006,
quando houve nova elei
ção para prefeito com a

cassação de Almir Kal
busch (PMDB). Com sam

acima de 70 decibéis.

RETRANCA
-

Votos
Dos 127.464.143 de eleitores contabilizados em

dezembro do ano passado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, 4.224.495 são de Santa Catarina, com

população 'ao redor de. seis milhões de habitantes.
São Paulo é o maior colegiado, com 28.553.481
eleitores.

Positivo
Acordo entre o sindicato da categoria e o

patronal permite que motoristas e cobradores de
ônibus coletivos de Blumenau usem bermudas
durante o verão. E eles agradecem. Não é mole

suportar aquele calorão domotor durante oito, dez
horas por dia.

Concorrência
Dez empresas de habilitaram a gerenciar o

restaurante do andar térreo do Tribunal de Justiça,
em Florianópolis. Com contrato de um ano e o

fiado garantido no final do mês, o interesse não é

paramenos.

Lá e cá
Enquanto esperamos pelos prometidos três novos

cartórios, com concurso público autorizado em 2007,
[oinvile ganha atéo final de janeiro dois novos juizados
especiais: um criminal e outro cível.

OSNI ALVES

Voz santa
"O padre precisa sair mais da sacristia e ir para o

meio do povo. Eu sempre vou visitar as pessoas,

abençoar os lares. As pessoas têm sede do contato

pessoal.O padre é pai, amigo, conselheiro, psicólogo,
orientador; pastor". PadreJoãoJ3achmann (a direita
da foto), natural de Guaramirim e novo pároco da

Igreja Matriz São Paulo Apóstolo, de Blumenau.

((
Jangada

� I
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Depoimento de testemunhas
de ConradoMüller é adiado
Prefeito pediu nova

data por conta de
consulta médica

CAROLINA TOMASElLI

CORUPÁ
OS depoimentos das teste

munhas para a CP (Comissão
Processante) da Câmara de Ve
readores de Corupá, que acon

teceriam ontem e na terça-feira,
foram adiados e nova data deve
ser marcada para a próxima se

mana.Na segunda-feira, oprefeito
ConradoMüller (PP) encaminhou
ofício à Câmara solicitando a

marcação de nova data para

.
prestar as declarações à Cp, que
na terça-feira acatou o pedido.

Outro motivo que impediu a

tomada dos depoimentos foi a
ausência de um dos convocados:
Luiz Roberto Olienik. O Cidadão,
que colocou o nome à disposição
para depor contra o prefeito,
apresentou justificativapor escrito
para ausência, motivada por
audiência trabalhista.

Dos dez nomes convocados a

depor na comissão, que apura

indícios de infrações político
administrativas na festa de 110
anos do município, apenas dois
depuseram na terça-feira. Pela
ordem: o ex-secretário de Saúde
e autor da denúncia, Marcelo
FerreiraGonçalves, e o vereador
Herrmann Suesenbach

Para o diretor administra-I
tivo da Prefeitura, Adriano
Hofmann, os trabalhosda CP
(ComissãoProcessante) daCâ
mara não foram prejudicados

. 'pelo pedido de remarcação da
data feitopeloprefeitoContado
Müller. Ele afirmou que, da
mesma maneira, os depoi
mentos ficariam impedidosde
prosseguirdevido à ausênciade
LuizRobertoOlienik, uma das
testemunhas de acusação.

Prefeito acrescentou outros dois nomes à lista de testemunhas

(PMDB), relator da CPI (Co
missão Parlamentar de In

quérito), que constatou proce
dência na denúncia.
<,' O prefeito alega ter agendado
consultamédica comespecialista
na data de ontem, quando de
venadepotNo ofício, endereçado
ao presidente da comissão,
vereador IngoHeideke (PMDB),
Müller afirma necessitar ficar
ausente domunicípio nos dias 16,
17 e ·18, para acompanhar sua
família em avaliaçãomédica. Por
isto, solicitou também a re

marcação do depoimento das

"O depoimento das teste

munhas da parte acusada é pos
terior às do processo. Por isto foi
cancelado. Não em razão do

prefeito não poder participar, mas
porque a terceira testemunhanão
estavapresente", frisouHofmann,
que está entre os· oito nomes

indicadospelo prefeitoparadepot
Segundo o diretor adminis

trativo, nos únicos dois de

poimentos que n"onteceram, as

testemunhas - Marcelo Gon-

testemunhas dele. Na tomada
. dos depoimentos, cabe aoprefeito
elaborar as perguntas, feitas
através do presidente da CP.

Comado Müller também.
acrescentou outros dois nomes à
lista de testemunhas arroladas

por ele: Waldemir Lange e o líder
do governo naCâmara, vereador

. Everaldo Mokwa (PP). Além
deles, outros seis nomes indi
cados pelo prefeito serão ouvidos:
Wagner Bosse, que forneceu as

bebidas para a festa, emais cinco
funcionários comissionados da
Prefeitura.

çalves e Herrmann Suesen
bach -limitavam-se a afirmar

que se tratava de um relatório
técnico, sem responder às

perguntas feitas pelo prefeito.
''Amaioria das respostas foram

evasivas, ou as testemunhas

negaram-se a responder. Para
a administração municipal,
fica claro que o relatório não é

tão contundente quanto à

culpabilidade do prefeito",
declarou.

Relatório da Comissão deve apontar
pela cassação do mandato de Müller

O presidente da çp (Co
missão Processante), vereador
Ingo Heideke (PMDB), afirmou
que, até agora, pouco foi acres
centado às informações contidas'
no relatório da cpr (Comissão
Parlamentar de Inquérito), que
constatou indícios de infrações
político-administrativas na festa
de 110 anos do município, in
cluindo a venda de bebida, pela
Prefeitura, sem licitação. "O pre
feito não está trazendo nada de
diferente", declarou.

Segundo ele, a tendência é

que o relatório da CP comprove
as denúncias de irregularidades
e culmine, sim, com sessão de jul
gamento do prefeito, por crime
de improbidade administrativa..
Para isto, o relatório final deverá
ser concluído e votado pelos três

integrantes da comissão - dois
deles são da bancada de oposição
- que, acredita, deva acontecer

dentro de 15 dias depois do tér

mino da tomada de depoimen
tos. Ele informa que as teste

munhas deverão ser reconvo

cadas a depor até, nomáximo, a
sexta-feira da semana que vem,
dia 18.

Depois de aprovado na co

missão, será aberto prazo de cin

co dias para contestação do
relatório, que poderá apontar pela
cassação do prefeito ou pelo ar

quivamento do processo. Sóentão
o relatório é encaminhado para o

presidente daCasa, LorianoCosta
(PSDB), a quem caberá colocá-lo
em votação, que é secreta. Para o

prefeito ser cassado, serão ne

cessários dois terços dos votos .

lização de concorrência pública .

O processo poderá culminar com
a cassação do mandato,' por
crime de improbidade adminis
trativa.

No mandado de segurança,
o prefeito argumenta que os

vereadores favoráveis ao relatório
da CPI (Comissão Parlamentár
de Inquérito) não poderiam
votar tambémpela criação daCP.
Também alega que a denúncia,
para ser acatada, deveria ter sido
aprovada por dois terços dos

votos, portanto com seis dos nove

vereadores, e não cinco, como
ocorreu.

Para o presidente da Comissão, prefeito está tentândo "ganhar tempo"

Câmara tem até a segunda-:-feira
para responder a notificação

Notificada no último dia 10,
.

a Câmara de Vereadores de

Corupá terá até a próxima
segunda-feira para apresentar
resposta ao Fórum de Jaraguá .

do Sul, onde tramita, na se

gundavara, mandado de ,segu
rança cem pedido liminar im
petrado pelo prefeito Conrado
Müller (PP).

Müller questiona a instau- .

ração da CP (Comissão Pro

cessante), que apura indícios de

infrações político-administra
tivas na realização da 'festa de 110
anos do município, incluindo a

venda de bebidas sem a rea-
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19 creches de Jaraguá estão

fechadas até segunda, dia 21
FIM DO ESTOQUE·

PIERO RAGAZII

JARAGUÁ DO SUL
Como muitas mães que

deixam seus filhos nas creches
municipais, a comerciante

Marilene SimoneWintrich, 34
anos, não teve saída. O filho
Samuel Scoz, 5 anos, vai junto
para o trabalho durante os dias
de férias coletivas doCentro de

Educação Infantil Onélia Mü
ller Ersching, no Jaraguá 84. O

supermercado onde é atenden
te de caixa não parou no final
de ano, por isso ela teve que
resolver o problema alimesmo.

Assim como Marilene,
muitos pais tiveram que achar
um local pa�a deixar os filhos
neste início de ano. Já que as

creches da cidade estão de
férias coletivas até o di'a 21 de

janeiro. Dos is centros de

educação infantil, seis estão

funcionando em regime de

plantão desde segunda-feira,
14. São eles: WolfgangWeege,
J ader Marcolla, Mário Ni

collini, Daniel Carlos Pretti,

Sidnei Alexandre Berns e

Rosa Maria Donini. O plantão
é apenas para crianças que
têm necessidade de estar na

creche.

Segundo o secretário de

Educação, Anézio Alexandre,
um levantamento foi realizado

pata distribuir as crianças pelos
seis centros. "Por exemplo,
quem estuda na Onélia Müller.

Ersching, Waldir Edson
Theilacker e Rui Kroeger está
sendo atendido peloWolfgang
Weege", explica.

Conforme o secretário, foi
constatado também que boa

. parte dos pais estariam de
férias neste período (até 14 de

janeiro). "Verificamos que
nem 50% das crianças pre
cisavam de atendimento nes

te período", argumenta. Ané
zio informa ainda que a Pre
feitura não tem como dar
férias para os professores
durante o ano, devido à falta
de funcionários. (GR)

Procura por vacina aumentou na região com a confirmação de cinco mortes em decorrência da doença no país

Postos de saúde ficam sem

vacina contra febre amarela
Malimovske explica que até o

próximo dia .18, a distribuição
está suspensa em todo o estado.
Só no mês de janeiro, 20 mil
doses. da vacina foram desti
nadas aos catarinenses. "Pedi
mos um estoque de 30 mil fras
cos, mas só recebemos 10 mil",
comenta Adriana.

Durante esta semana, cen

tenas de pessoas procuraram a

unidade da Reinaldo Rau para
se proteger da doença. A de
mandá gerou longas filas e al

gumas pessoas voltarampara casa
sem a vacinação. _5egundo a

supervisora de imunização do

posto, AnaCristinaKneipp, o que
ocorre é que muitos moradores
buscam a vacina sem necessi

dade.A orientação é de que ape
nas quem pretende viajar para as

áreas de risco procure os postos
de saúde.
A unidade da Reinaldo Rau,

que fica no centro de Jaraguá do
Sul, distribuía cerca de 50 frascos
da vacina pormês. Mas desde que
casos de febre amarela foram

.

confirmados no país, a procura
cresceu e o posto chegou a imu

nizar cem pessoas por dia."Tem

gente que realmente precisa
viajar para asáreas de risco ou

para o exterior e ficou sem a va

cina"; alerta a enfermeira,
O Ministério da Saúde afasta

a possibilidade de uma epidemia,
mas cinco mortes pela doença já
foram confirmadas no país. De ,

acordo com o Governo Federal,
a febre amarela está erradicada
nas áreas urbanas. A doença, no
Brasil, é exclusivamente silvestre.

Até próxima semana,
a distribuição está

suspensa na região
DÉBORA VOLPI

VALE DO ITAPOCU
No Posto de Saúde da Rei

noldo Rau, em Jaraguá do Sul,
não há vacina contra a febre
amarela. A situação nos muni

cípios vizinhos é a mesma. Mas

saranduba,Guaramirim eSchroe
der também estão corn os es

toques esgotados.
A Secretaria Regional já soli

citou ao Governo do Estado a

reposição domaterial,mas não há
previsão de quantos frascos
devem chegar e de quando a

situação será normalizada. A
técnica de imunização da
Gerência de Saúde Adriana

tabela com o nome das cidades

que representam risco.

EmChapecó, no oeste do esta
do, os estoques da vacina também
acabaram. Já o litoral catarinense
está livre da febre amarela. "Se vai

pata as praias, não precisa sér

vacinado", afirma aenfermeira.A
. vacina ,deve ser tomada pelo

menos dez dias antes da: viagem
e vale por dez anos.

-

CONTRA - INDICA

ÇÕES - Aimunizaçãoé contra
indicadapara crianças comme

nos de seismeses de idade, pes
soas com. baixa imunidade,
gestantes e paraquem tem aler

gia a ovo de galinha,

, A prioridade do Governo,
nestemomento, é abastecer os

estoques dos municípios de
risco. Em Santa Catarina, o
extremo-oeste do estado
continua sujeito à doença. No
site daDiretoria de Vigilância.

I·.,· Epidemiológica (www.dive.sc.
gov.br) é possível consultar a
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Festa do Padroeiro
Neste final de semana acontece a Festa do Padroeiro

da Igreja Matriz São Sebastião. A data, 20 de janeiro, é
-lembrada por ser. o dia de São Sebastião e há mais de dez
anos é comemorada na Igreja Matriz. No.sábado o evento

inicia às 11 horas com almoço. Será servido churrasco ao

custo de R$ 10. Às 14 horas haverá bingo benefícente,
que segue até as 18 horas, com oito cartelas custando
R$ 5. No domingo, das 8 às 9h30, será servido café da
manhã, com uma variedade de doces e salgados. Mais
tarde, às 10 horas, tem a missa festiva do padroeiro e às
11 horas almoço com bifê a R$ 7 e churrasco.

CÉSAR JUNKES

NOTIFICAÇÃO DE ABANDONO DE EMPREGO
Joinville (SC), 17 de Janeiro de 2008.

Sr(a). Ana Paula Bartolini - CTPS n° 4.902.980 série 001-0/SC
Prezado Sr (a),
Solicitamos o seu comparecimento na empresa para reassumir seu cargo e apresentar

iustirlcativa das faltas. A não apresentação no prazo de 24h (vinte e quatro horas),
contados do recebimento desta mplicará na rescisão de seu Contrato de Trabalho por
abandono de emprego conforme artigo 482, letra i da CLT, devido as suas faltas desde 26
de Novembro de 2007.

Atenciosamente,
GFC COMÉRCIO DE APARELHOS PARA TELEFONIA LIDA

CNPJ 06.928.404/0001-26 - Rua 9 de Março 585 - Centro - 89201-400 - Joinville - SC

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-�6, estabelecida na Rua 782-Emilia Hornburg n° 222,
apartamento 301, Sala 01, Bairro Amizade, nesta cidade, requer com base no art. 18 da .

lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 601-Manoel
Francisco da Costa, Bairro João Pessoa, 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 (Ie caráter residencial, possui a área total de 11.757,30m2, sendo
constituído de 10(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.

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Material escolar
O Sindimet (Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de

Jaraguá do Sul) está distribuindo material escolar para os

associados. Os interessado devem comparecer na sede na Rua
. João Planincheck, 157, do dia 28 de janeiro a 8 de fevereiro.
A lista de material e a carteirinha do sindicato devem ser

apresentadas no ato do recebimento. O kit é composto por
borracha, apontador, caderno (pequenoou grandeLcola, lápis
de cor, pasta com elástico, folha sulfite, caneta azul e

.

vermelha. Vale lembrar que a distribuição é para todos os filhos
ou dependentes menores de 16 anos. Mais informações pelo
telefone 3371-2100.

Coléçío São Luís
68 anos de presença

Marista em Jaraguá do SLiI

"Trcdiçãc e

modernidade na'

formação de uma
#V II

nova geraçao.
*****
* *
*****

FALECIMENTOS
Faleceu às 17h15 do dia 15/1,

.

o Sr. Carlos Liesenberg, com
idade de 77 anos, o

seputamentc foi realizado dia
16/1 , com saída do féretro do
Salão da Igreja Nossa Senhora
do Rosário no Rio Molha,
seguindo para o cemitério da
mesma localidade.

DETALHE

Vagas abertas
A faculdade Ibes/Sociesc está
com inscrições abertas para
os cursos de Administração
(rnatufíno e noturno), Direito
(noturno), Publicidade e

Propaganda (noturno), .

Jornalismo (noturno), Ciências
Contábeis (noturno), Educação
Física (noturno) e PSicologia
(matutino). Para ingressar no
curso escolhido, o candidato
deve apresentar seu histórlco
escolar do ensino médio para
análise. Osalunos que

. ingressarem na instituição em

2008 já poderão conferir
algumas mudanças pela
incorporação do Ibes pela
Sociesc. O lbes/Soclesc conta
com 1.700 alunos entre cursos
de graduação e pós
graduação. Fundada em 2000,
a instituição foirecentemente
incorporada pela Sociesc
(Sociedade Educacional de
Santa Catarina).

Furto
Por volta das 11 horas de

terça-feira, a Polícia Militar,
esteve na Rua Domingos
Rodrigues da Nova, em
Jaraguá, para atender uma

.

ocorrência de furto. Segundo
relato da vítima, ela
estacionou o Monza, placas
AET-959.9 de Jaraguá do Sul,
às 10 horas em frente a rádio
Studio FM, quando retomou o

carro não estava mais. A
Polícia tentou localizar o

veículo, mas el ..- -1 ' �oi
encontrado.

• DUPLA SENA

CONCURSO: 624

• QUINA
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Celesc deixa obra inacabada
e buraco de 2 metros aberto·
Moradores do Tifa
Martirrs reivindicam
solução imediata

KELLY ERDMANN

JARA.GUÁ DO SUL
Indignação. Este é o

sentimentomais comum à família
Ranucci desde o final do ano

passado. Há cerca de três meses,
um buraco vem causando
incômodo para quem transita pela
Rua Francisco Hruschka, Bairro
Tifa Martins. O objetivo era

colocar umposteno local,mas, até
agora, nada foi feito.

Mesmo depois de inúmeras

reclamações junto àPrefeitura, os
cones utilizados para sinalizar a

obra continuamemmeio àpista e
o barro retirado na abertura
permanece sobre a calçada.
Porém, na opinião de Elza
Ranucci, o fato de o buraco não
ter sido fechado, nem o poste
instalado, incita ainda mais a

_
revolta. "Tem quase dois metros
deprofundidade. Éperigoso.Acho .

que só vão ficar contentes quando
alguém se machucar aqui",
enfatiza.

Durante os últimos meses, os

pedidos para a resolução do

problema foram constantes.

Primeiro, a família teve de chamar
a- equipe do Samae (Serviço
AutônomoMunicipal de Água e

Esgoto) como intuito de consertar
canos estourados pelos operários
da administração pública. Em
seguida, foi a vez de solicitar a

PIERO RAGAZZI

Elza mostra buraco aberto há cerca de três meses para colocação de poste

retirada do poste, até então;
inutilizado e jogado na calçada.

Na sexta-feira passada, depois
de váriasoutras tentativas, a familia
voltou a telefonarpara aPrefeitura
e pedir a continuidade da obra.
"Prometeram fazer isso nomesmo
dia e, de novo, nada aconteceu",
explica Elza. Conforme a dona de
casa, apreocupação aumenta com
a proximidade do retomo das

crianças às aulas. O fluxo de
veículo naquele ponto da
Francisco Hruschka é intenso e,
sem, a calçada, será necessário

caminhar sobre a rua, desviando
dos automóveis.

De acordocornos funcionários

que estãode plantãonaSecretaria
de Obras, a responsabilidade é de
uma prestadora de serviços da
Celesc (Centrais Elétricas de
Santa Catarina). Segundo
Denílson Bello, assessor regional
da companhia, o trabalho já
deveria ter sido feito. "Entramos
em contato com a empresa várias
vezespedindo issoe aúltimaordem
é terminaro serviço aindana tarde
de hoje (ontem)", disse.

Veículo � roubado após proprietário trocar o pneu furado
GUARAMIRIM

O motorista do veículo Fiat
Palio Weekend de placas KO)-
5487, de )oinville, teve o carro

roubado na tarde de terça-feira,
às 15h20, próximo ao Bairro
Cortíceíra. De acordo com infor
mações da Polícia -Militar, o

motorista trocava o pneu quando
dois homens o abordaram, anun
ciaram o roubo e fugiram com o

carro em direção à BR-lOl. Um
dos ladrões carregava uma es

pingarda com a qual ameaçou o

motorista. APolíciaMilitarde to
da a região e a Polícia Rodoviária
Federal foramacionadase avítima
foi encaminhada à delegacia de

. Guaramirim para registrar (j BC)
(Boletnn' de Ocorrência).

Suspeita-se que o veículo te

nha sido abandonado pelos ban-

didos em área rural de qualquer
cidade do Norte do Estado e que
omesmo tenha sido utilizado ape
nas para o deslocamento dos
ladrões e�o para desmanche ou
assalto.

Até a tardedeontem, oveículo
não tinha sido encontrado e o

nome do motorista não foi

divulgadopeloCapam (centralde
Operações da Polícia Militar).

Bananicultor tem galpão incendiado
e suspeita que ato tenha sido criminal
CORUPÁ
o bananicultor Adolar Al

berto Heiden, 58, teve o teto do
galpão anexo à rodovia SC-280,
incendiado ria noite de terça
feira, 15 de janeiro, por volta das
23 horas. Adolar é proprietário
de 45 mil pés de banana em

terreno que faz limite de Corupá
com )araguá do Sul. O
bananicultor afirma que já
plantou aipirn e palmito, porém
em função dos roubos desistiu e

agora está enfrentando pro
blemas com vândalos que
invadem a propriedade.

Adolar já registrou dois BO's
(Boletim de Ocorrência) e pediu
para que a PolíciaMilitar fizesse
rondas no local que, segundo o

produtor, é freqüentado por
usuários de drogas.

De acordo com os Bombeiros
Voluntários de Corupá, foram
utilizados 3,5 millitros de água
para conter as chamas. Tra
balharam na ocorrência quatro
voluntários e a área atingida foi
de aproximadamente 70 metros

quadrados.

Adolar afirma que o incêndio foi

proposital, pois não há fiação elétrica

ROUBO - Outra família de

Corupá teve o trator roubado na
madrugada de terça-feira para

quarta-feira também na SC-280,
desta vez em direção. a São
Bento do Sul. De acordo com

populares.a máquina levada é

uma retroescavadeira que foi
deixada pelos proprietários em

um terreno que estava sendo

aplainado. Ao retomarem para
continuar o serviço no dia

seguinte, viram que a maquina
havia desaparecido. (OA)

Quem passou pela Rua Epitácio Pessoa, no Centro de Jaraguá do Sul,
durante os dois últimos meses, se deparou com um veículo Mercedes
estacionado na lateral esquerda da via. Com os 'quatro pneus vazios, o
carro possui um adesivo de venda e não é retirado do local desde
novembro. Essa ocupação contínua da vaga vem deixando algumas
pessoas intrigadas. Algumas até já reclamaram a atitude a policiais
militares. Porém,' foram informadas que nada poderia ser feito. Na
manhã de ontem, O Correio do Povo entrou em contato com a

proprietária do automóvel. Ela não se identificou. Mas, fez questão de
dizer que a "rua é pública" e, por isso, não se sentia incomodada em

de�arro parado no mesmo local por tempo indetenninado. O carro
.

está estacionado entre uma fannácia e um banco. (KE)
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Polo Hcifcll 1.6

'.1.340
- Ar.�ondidonQdo" Direção Hidráulico

Jeffa
170cv
itens de série:
• transmissõo Qotomótica !ipkorúc
de 6 velocidades
• 6 airbogs
• -piloto autofT)ático
.. motor 2.5 5- ólíndras
• ar-condicionado dimafr¢níc
com con'lrofe Indivíduo' dê
femperatura {móforisfo e

passageiro}
• sistema de controle erE!'trõnico
de tração e estabifidade
Ag$/ESP

,

,

• ABS/EfID

Direção Hidráulico

A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA
Jaraguá do Sul Capinzal Caçador Curitibanos Rio do Sul loges São Joaquim
4732746000 49 3555 2255 4935671111 493241 2411 4735210200' 493221 9100 4932330899

,

.

• www.vw.com.br. Flnanciarneüto está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veiculas Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição
de Ar por Veiculas Automotores). Ofertas válidas sj

é

1 9/ 01/2 O O 8 o u enquanto durarem os estoques. o que ocorrer primeiro. Fotos rneramenteilusíraíivas, Preços anunciados de veículos com

íii!iiI\i venda direta (internet), sem troca-e a vista.
_. . _

-

'_

,
Ccnaguá Auto Ilite

Uma relação de conflcnçc,
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MARCAS NACIONAIS
E IMPORTADAS
CAMINHÕES, ÔNIBUS
E MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

IMÓVEIS EM GERAL
IMOBlliARIAS

PROCURA E OFERTA

I AG£NCIAS

I 'OPORTUNIDADES

I
EOUIPAMENTOS
NOVOS E USADOS
TÉCNICOS E
lOlAS AUTORIZADAS

MANUltNÇAO,
JARDINAGEM,
DECORAÇAO, LAZER,
CONSTRUçAo
REFORMAS

ACOMPANHANTES,
BOATES
CORREIO SENTIMENTAL MÉDICOS, CLiNICAS,

MASSAGENS,
TRATAMENTOS,
FARMACIAS,_
PROFISSIONAIS
PROOUTOS

MAoulNAS,
EOUIPAMENTOS,
PRODUTOS·
OFERTAS EM GERAL

LEGAIS E REliGIOSOS,
ATAS, BALANÇOS,
LEI IDES, CONVOCAÇÕES
COMUNICADOS
EM GERAL

CLiNICAS VETERINARIAS,
PET SHOp,
AGROPECUARIA
E PRODUTOS AFINS

AudilA31.6
04/05, branca, gasOlina

completo, bancos de couro, GNV
DE R$ 46.000,00 POR R$ 44.000,00

Chrysler / PT Cruiser 2.4
Automático Ltd
05/05,'prata, gasolina

completo, bancos de couro, Tiptninic
DE R$ 67,000,00 POR R$ 65,000,00

Citroen / C5 2.0 20 Excl
Bva Automático
05/06, prata, gasolina

completo, bancos de couro
DE RS 78,908,00 POR RS 76.000,00

OM / Zatira Elite 2.0
Automático
06/06, cinza, flex

completo, bancos de couro

DE RS 68.000,00 POR R$ 66.000,00

Honda / Fit Ex
06/07, preta, gasolina, completo

DE RS 52.000,00 POR RS 49,900,00

Mitsubishi / Airtrek 2.2
Automático Mivec
06/06, prata, gasolina

completo, bancos de couro

DE RS 82,500,00 POR RS 79.900,00

v e i c u t o s

3370-3113
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4040 • Centenário· Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

307 AnD 2004 RS 44.990,00

/

Ford I EcoSport1.6l Xis
06/06, preta, gasolina, completo

DE RS 45.500,00 POR RS 44.000,00

Ford / Fusion 2.3 Automático
06/06, prata, gasolina

completo, bancos de couro

DE RS 71.000,00 POR RS 69.000,00

OM I Veclra Sedan Elegance 2.0
05/06, prata, flex, completo

DE liS 55.000,00 POR R$ 53.000,00

Renault Scímic Privilege 1.6
05/06, prata, gasolina

completo, bancos de couro

DE RS 48.000,00 POR RS 46.500,00

Toyota / Fielder 1.8 Automático
.

05/05, prata, gasolina
completo, bancos de couro

,.' RS 55.800,00 POR RS 54.000,00

Cilroen / C4 2.0 Vir
06/07, preta, gasolina

completo. bancos de couro

DE RS 72.000,00 POR RS 69.900,00
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Jaraguá do Sul- (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

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

Brusque - (47) 3�9�-866
Rio do Sul- (47) 3522.0686

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

fi BANCO PEUGEOT
t.'l"41ger£;�pMa�nsil:$itidYcs.?tnmoçaéDLP"EÇÃOCERTA�.�;200�1,41fl.Bf-3portu-Frem8':du$c--Pm!!3t;:,sMí:ia..�pli!:b�p;smmmá�.anvm.ooPtwgeclOr.lJAe.ap;mltdeR$:21.99G,OOà�ista.fufged.200&tIl.41Fl.EX.5.porm�-.k�.-��m·.�e·!r.1\'as�··Fal'Ói!l.ooMblina
-:::tf.elndY'SO-?'..rJumsólida-P1lff;C�deR$44.500.00-��apMi1àeR$40:SOO.ooãvi$0>mR$2.5OO).l'Jae8tG;srlefál:l:icae-+R$tIS1aooée��.aJda��lrgjâr:cl!.oo��e;.oá.oi:man.z'.rindo.t!MaP�'307HalHat¢Back}eSed...->;IYmãc(Wfu·!!oo.":xISdsCoac'-Te1osmar-·�..and!;,FteeBlueteGh
D'.$4IB!ilÍ:a-f'kAoA.lll\E.atiro·1vCoo:f�tljlclB>-Zor.e-Fl1im;ABS-Ntlag&P;C··5�-:?1lb.iz3çãoUL.t&V-�4esélreo:m"CãmOO��r�Sf$tem��.C:ool��e!PVAzooaGráli$�l!aIDdiltlUdta3Cf?Versful.:Grll'&.F'a.igstot�HBFe§nai.6R.EXk1wr,á1lca-ftlfué:illnadoDigi!a;-0ifeçâc-�,fu:!'
SE!nwf",,"�um1naçáoe&ll1l:!KKóe:dawa-'{d:we�<t\'3.$�-fa!�dlm,Nna-�d&£ça!ew-FreioGABS -��:ç.;G1�-��-F�I�-Và!làriabea.deR$.m,900,OO-'k'ocp;llm(M2ooalÓ! R$-4S.-4S1l00o'J!':':R$4500,OOrie!JÔrnlS�;r.{.1'�,0u&;tid;1&l1àEs!oquenasUlW'"e�ias..:.25-u�.Peut!Ef.l!307$W.A1I!l!e�Ar
�-�ilHiâràu§t:a-ft:eicsAbs-Ailtlag�·Fi;'l!.Wa�.fMll:irrlu9p,rodas(5e£ga!eJa�:{i7iOO-P:��l!eR$n.900.{Kjã.=ma�d$Es\oooonas�'!.. ro\"�.S$lktà��*cre:ite.Astawpt'Áe:-ão��.,d.a�,$$ha<�ilef�.�JaSoo��o,$emlb'iSopté"o1o.T()Ijoo')Sveít:clos
tr:cl�e:t2007l�ooacom!w.�ifdasoapiP.llQ�.��ldat�tias�:200tmJc!atle5mP€i�eot200Ser.<;a!íoo;.4'-li.EX3;m'.es.�:!a�,à:'f��.10�ooPoogoot2GSSIf'.4i...�X��-f{l�GaliMa�se7Ha:t."1lBaci<.olSedan�Gfili!l'-5pOOas-�2'(t.'6VPIaW�\'lgênc!a:da

=�::::;:;::::;':��.�=:::::;�7��:-·--�¢%-·��·_-'·"':::ç;:�{;;;;�;��';�W;��W.�;IRIJA ESSE PRAZÊR
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�Mastra® .

UCUAMIUITOS IE CATMIZADORD
.\:,.' '."

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

I
I
r
i
I.
I

3370-7942

,."

·PROMOÇAO
PNEU 15580R13 REMOLD

R$ 75,00 A VISTA.

PAGUE SUAS COMPRAS NA PAMUR COM:

CARTÕES- VISA, �ASTER CARO, HIPERCARD, CHEQUE OU CDC VIACREDI.

. ,ESCAPAMENTOS

I
"IIEUBACK. BARUM I·

, ,
.... � _ ����� . J

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

Use o crediário TELPAR
*Envie mensagens,
e fale por apenas

Samsung C500
c/câmera Nokia 1600

Apenas

R$ 229,00
1+11

R$ 26,90
1+11

R$9,

-Sony Ericsson,W200
cf câmera. Mp3 e rádio

Apenas

R$ 299,00

90

Motorola V3
cl câmera
Apenas

R$ 399,00
1+11

R$ 45,90

FELIX GAMES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

VENDA DE GAMES E ACESSÓRIOS
PARA TODAS AS MARCAS,

, GRANPE PROMoçÃO PE FINAL PE ANO
DESTRAVAMENtO DE PLAVSTATION 2 (QUALQUER MODElO)

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

I'
-

Ps2 SLIM DESTRAVADO
- + 2 CONTROLES

+ 3 JOGOS

'" POR APENAS R$ 650,00

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

Rua João Planincheck; 126-Nova Brasilia - Jaragua do Sul- se
E-mail:feLixgame@terra.com.br· Fone:(41)33104129

j

LIGUE E FAÇA SUA CONSULTA!

PISOS INDUSTRIAIS 8851-6268

-

RODíZIO DE PIZZAS. mASSAS.
CHAPEADOS E BUFFET DE- FRIOS

DiSIl-Pizza
3275-2878

Todos os dias a partir das 18h30

\_____ - -

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

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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APARTAMENTO
VILA NOVA
VENDE-SE

3 quartos (1 suíte)
prédio novo com

.

piscina, salão de
festas e churrasqueira.
9118-7983

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

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

____-

RIO DA LUZ - Vende-se, próx. Seara. R$
AMIZADE - Vende-se, c!70m2, de alv. Aceita- 11.000,00. Tr: 9979-5507.
se financiamento. Tr: 3370-3076 ou 9942-
8890. TRÊS RIOS - Vende-se, cl 2 casas. R$

30.000,00. Tr:3276-2136.
CORUPA - Vende-se, c/2 51. com. na frente. 4
qtos. 4 bwc 2 pisos. Tr: (47) 3375-2798 ou mÊS RIOS DO SUL - Vende-se, c/ 6B9,64m2. Tr:
9905-9850. B838-2666 au 8805-103i.

.

. LOT. ST. ANTÔNIO - V�nde-se, de alv, cl 2
casas. R$ 55.000,00. Tr: 9609-6437.

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

I

SÃO BENTO - Troca-se por Jguá ou região.
Tr:9115-3370.

CASA - Procura-se pi alugar no Baependi ou
Vila lalau, até R$ 500,00. Tr: 91 02-61 00.

CASA - Procura-se pi alugar. Tr: 3371-8912.

JGUÁ ESQUERDO - Vende-se, cl 82m2, prox CASA - Procura-se, pi alugar em Guaramirim.
Madri. R$125.000,OO. Tr: 9128-8100. . Tr: 9609-6437.

CENTENÁRIO - Vende-se, em frente-ao trevo CASA - Procura-se, pI alugar, até R$ 300,00.
do João Pessoa. R$ 40.000,00. Tr: 3373- .

Tr: 9115-3370.
4587. <'

FLORIANÓPOLIS - Aluga-se, C/ 3 qtos, semi
CENTRO - Precisa-se de rapaz pi dividir apto.
Tr: 3055-29790u 3275-2979.

VILA LENZI. - Vende-se, c/ 2 qtos, R$
45.000,00. Aceita-se carro ou parcela-se. Tr:
9137-5573:

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

ÁGUA VERDE - Vende-se, cl 450m2. R$
63.000,00. Tr: 3370-4473.

'

ADESTRAMEtJT° DE cÃES I
MtlHoE ToSA

c.REc.HE PlcÃES
HoSPEDAGEM

VEtlDA DE filHoTES
PET SHoP

(47) 3370-1645
Rua: Fritz Bartel, sIn° - CEP 89256-120 - Baependi - Jaraguá do Sul - se

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

PiÇARRAS - Vende-se, cl 3 qtos, 2 bwc,
garagem. R$100.000,00. Tr: 3372-3603. KITINETE - Aluga-se, próx Urbano: R$

CHÁCARA - Vende-se, c/125.000m2. Tr: 200,00.Tr:3371-7411.
RIO MOLHA - Vende-se ou troca-se. de mad, 3370-3309 ou 9654-8894.

c/2 casas. R$18.000,00. Tr: 3370-3690.

mobiliado, próx Fusc. Tr: 8807-6747.

KITINETE - Aluga-se, na Ilha da Figueira. Tr:
9992-5999.

.

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

QUARTO - Aluga-se. R$ 180,00. Tr: 9195-
9144.

•

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

LIGUE E ANUNCIE 3371-1919

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Vendas e Assistência Técnica

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico
Interfone
Cêrneras - cftv

Rua José Narloch, 1456 - São Luis
multicom. jgs@brturbo.com.br

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

Destravamos o seu Playstation 2 (qualquer modelo) .

na hora com 1 jogo a escolha do cliente.
3 meses de garantia a R$ 100,00 ou 3X s/juros

I....
11:=

%;�
. �"-

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

.I�
olD
PETSHOP

2

�
"
,<;
"
o

�
o

'g

3275-3560 �

PROMOÇÃO GOLDEN BOX

_Ill,.,., .. ,

frjf!Üves�:® �wn��
��!Jtd_ Tr�OCfSet!tetas

�oc� _�es

t!UIa� ���Ar
-lí*dlapas _iDS.

R: W!�andvMeflilin· Bae '.OIJj 3275·1101j9104-23U

QUINTA-FEIRA, 17 de laneíro de 2008

ReserYl' já a hospedagpm dp seu amigão p viajP tranqüilo.
Dohan Tamy's, plpita 2" ano conspcutivo a melher

cUnica vptprinária do pstado.
Hosppdagpm a partir de R$ 15,00

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

Spu cão p gato ficaram muito mais tranqüilo com a boà opção dp hoteL pra
não deixar pLps sozinhos nesse fpriado.

Anexo ao HospitaL Vpterinário Duhan Tamy's, temos agora canis cercados,
cobertos, com solariun, pista de lazpr p adpstramento com incluindo

assistência de adpstrador p vptprinário 24 horas no LocaL

Hospital Veterinário Jaraguá 3274-8944
Pet Shnp lluhan Tarnv's 3275-1788

FELIZ MÓVEL, NOVO

3372-2677
Barão do Rio Branco, 620 - Centro

3376-0679
Av, Prelo Waldemar Grubba, 16?4 - Baependi

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

Não .passe aperto, passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opções abaixo com dpsconto pm folha, para sua tranqüilidadp,
agora também na GOldpnt

. .

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

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do HospitalJ

Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (4713371-4311

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 escoiarídade- Para Empresa de • FERRAMENTEIRO (8721)
Alimentos. (Vagas Efetivas -10,20 e 30 • FRESADOR (8622/8768/8779)
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, • MECÃNICO DE MANUTENÇÃO (8749) •

• ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8763) • Empresa de A.limentos,
Técnico em química ou alimentos. • MONTADOh 'lE PAINÉIS (8786)
• ARTEFINALISTA (8797) - Com

• MONTADOR I:��ÃNICO (8778)
experiência em Corel e Photoshop

• OPERADOR DE � NC (8721/8768)
• PCP (8794) - Com Experiência em

• AUXILIAR DE ELETRICISTA (8783) - Empresa Têxtil.
Elétrica, Manutenção, Montagem e

• SUPERVISOR{a) DE COSTURA (8757)
D�sf!10ntagem de Motores-e Bombas

• SOLDADÓR (8774)
.Bétrícas.

• TORNEIRO MECÃNICO (8622/8768/8779)
:ANALISTA DE SUPORTE (8781) • - VENDEDOR DE CONSÓRCIOS (8533) -

Implantar sistemas de gestão errpresarlal, 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

manutenção elétrica e eletrônica e obras na

área elétrica, Região de Abrangência:
Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirim,
Schroéder, Pornerode.

• AJUDANTE DE COZINHA (8792)
• CONTADOR (8753) • Superior
Completo/Com Experiência.

Centro Politécnico
Geraldo Werninghaus

cepeg Cursos Técnicos

CURSOS:

,Sistemas de Informação
1 ano e meio

Acionamentos Eletrônicos
2 anos

Segurança do trabalho
2 anos

Edificações
2 anos

tma]rc�epeQ�cépeg:org. (�FonêÍFax: 3273-5267
.

Veja programação de cursos especiais no sit'evvww.cepeg.org.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AQUÁRIO - Vende-se, c/64x54,bom estado.
R$ 250,00. Tr: 3273-6768..

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

ARARA - Compra-se, p/loja. Tr: 3276-1914.

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

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

ALARME - Vende-se, positron, c/ controle. BICICLETA - Vende-se, 18 marchas, nova. R$
R$ 220,00. Tr: 3276-0340. 160,00. Tr: 3371-5393.

APARELHO - Vende-se, de nebolização. RS BICICLETA - Vende-se, 18 marchas, nova. R$
§O,OO. Tr: 9943-7636. 160,00. Tr: 9927-2013.

r
,

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

SAÚDE BUCAL,�S,', CliNICA SER ,,;@. FARMACIAS-MANIPUlAÇÃO

Clínica

J' j j I! Périodontia
J
.iJJ' Implantes d

.........!
-

Próteses Dentais

Angelo sctuochet, 173, Centro, Jaraguá do Sul

(próxlmoaa BeiraRia) 'one, 3371-0938

Ir��Lj��IO
- --- - ---- --

!

Farmácia de Manipulaçã

Agende uma aula experimental!
4730552090

....WW.lppp!lntes.cClm.br J tonpilaw$tinQPm1ilws.r.om.br

Clínica

.. Püetee '" Nutrição ., Personal Trainer
,� Flsto Estética " corunctcoameoto Cardia Vascular

.. SAÚDE BUCAL

SC·EAP{}.. 7H

Rua João PicoUi, 110 - Centro

TI?L 3371-8298

Ora Andrm Cristina Sgrott
Cirurgiã - Dentista eRG - se 8677

Rua João Marcatto, 62 Centro - Jaraçuá do SuVSC

3371-5827 Emefilência: 8424-7027

CDr. CJJiiago :MonseffBoreia
C'i(PISC-8. .f21

Medicaml1ntos 11m geral
MJllipuldÇ:ío UP fórmulJs médicas

fitotH�llicos e

Cosméticos maoijltllados

5Westre em: Imp[atltodd1ft�ia
r.Especz4fista em Impíantodontia
'Especialista em (jJerioáoutia

. Cfinicd Çiera[
rJ>rÓl"esI.!S Tel.: (47) 3055-2796

Rua João Marcatc, 103 - Centro - Jaraçuà do Sul
E-melt clinicasorrident@superig.com.br

��;9;Jk ODONTOLOGIA FA PSICÓLOGA CASA NATURAL

o__"--aJM :- Dr Kleber Lisboa Araújo
r err Cirurgião üenãsta

Clinic" Odontológica , eRO _ se 5270

�,w;;;;o:A�
CENTRO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E

CIRURGIAS AVANÇADAS I Chás - Ervas - Grãos - Cereais
I Granolas - Sucrilhos - Ught-diet
i Temperos - Cápsulas - Condimento

I
i fonp, (47) 3215-2450
! MERCADO MUNICIPAL
! Av. Getulio Vargas, 503 - Centro - larazuá do
p-ma[, casa-natural@bol.com.br
................................ _ -

A fórmula
da sua

saúde,
Rua Reinoldo Rau, 289 - SI. 1 - Centro

Tel. 3275 3387

ESCOLA DE MASSOTERAPIA
ClEM E SAHB

:�rr-I;'-FUiEt���tfA::�dL,Wnt.�
* CURSO DE CABI;LEIREIRO
* MANICURE/DEPILAÇÃO E

MAQUIAGEM
* MASSOTERAPIA

(41) 3275·4125
Rua João Marcatto, 156 - Centro

Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MUIT� OpÇÕES EM UM .ÇÓ 'lUGAR
VEíCULOS .ÇEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCil

� MENORES TAXA.Ç DO MERCADO
ÓTIMA VALORIZAÇÃO DO SEU USADO
PRAZO DE ATE 60 MESES PARA PAGAR

SEU CARRO ESTÁ NA

�

"�
AUTOIVIOVEIS

Você que exige veículos de qoalídade, procedência g�rantid�
revisão preventiv� e orna negociação +ransparanie, venh� nos visitar.

Pallo EX Ano 1998 R$ Negociar Clio Expression 16V Hatch Ano 2004 Fiesta Ano 2003 R$ Negociar Scenic RT 1.6 l6V Ano 2002 R$ Negociar Fiesta Ano 2004 R$ NegociarEscort SW AnD 1998 R$ Negociar

www.ditrentoautomoveis.com
···_··_·····T·····_·······

_ _ .

I FORD I .
,

.

FIESTA SEDAN - BASICO - 4 - 2008 - Fl - PRETA i VW - - .'

FIESTA - COMPLETO - 4 - 2007 - G - PRETA I FOX • O KM - AC, OH, lI, DT - 4 - 2008 - Fl - PRATA
FIESTA SEDAN - COMPLETO - 4 - '2006 - Fl - PRATA !. FOX 1.6 • OH, IT, DT, AO - 4 - 2005 - Fl - CINZA
ECOSPORTXLS1.6FLEX - COMPL,GNV· 4·2005 - FL - VERMELHA ! GOlf GNV - COMPLETO - 4 - 2002 - G - PRETA
FOCUS GUIA AUTOMATICO - COMPLETO • 4 - 2005 - G - I Gal SPECIAL - BÁSICO - 4 - 2002 - G • BRANCA
PRATA I Gal - OH, IT, DI, AO - 4 • 2002 -

.. G - PRATA
ECOSPORTXLS 1.6 L - COMPLETA - 4 - 2005 - G - PRETA I Gal 16 POWER· OH, IT, DI, AO - 4 - 2002 - G - PRATA
ECOSPORT XlS 1.6l - COMPLETO, GNV - 4 - 2005 - G - i Gal SPECIAL - lI, DI, AO - 2 - 2002 - G - PRATA
PRATA I Gal PLUS - lI, DI, AO - 4 - 2001 - G - PRETA

����:�R�T,X�i ��l_ -4C_O�cio�E�AG- .4B-RÃ���
� G - BRANCA

I ����IN� ti. g��6l_E�O_ -1�99 �0�1_
-

C�NZ:RATA
FIESTA HATCH - BÁSICO - 4 - 2004 - G - VERMELHA [ Gal MI - IT, DT, AO - 4 - 1997 - G - CINZA
FIESTA - COMPLETO - 4 � 2004 - G - BRANCA I
ECOSPORTXlS 1.6l - COMPLETA - 4 - 2004 - G - BRANCA ! FIAT - ", - • •

�:���� 1 �6lI. �TÁ�I�O_ -2ci03 �0�3_ -B�N��ATA I ���� F�Rgo-M���;Ol�T: � �OÕ��O� � �i�D�NZA
KÁXR 1.6 - COMPLETO - 2 - 2003 - G - PRETA I STllO

.

- COMPLETO - 4 - 2003 - G - VERMELHA
FIESTA - lI, DT, AO - 4 - 2003 - G -

.

PRETA ! SIENA FIRE � AC, VE, TE, DT - 4 - 2002 - G • AZUL .

KÁ - IT, DT, AO - 2 - 2000 - G - AZUL [ PALIO EX - IT, DT, AO, TE - 4 - 2002 - G • AZUL
ESCORT SW 1.8 - COMPLETO - 4 - 1998 • G - AZUL UNOMillE FIRE - IT, DT, AO - 2 - 2002 • G - VERMELHA
ESCORT SW 1.8 - OH, IT, DT, AO - 4 - 1998 - G - CINZA I PALIO ELX - COMPLETO + Rll • 4 - 2001 - G - PRETA
ESCORT SW GLX 1.8 • COMPLETO, RlL - 4 - 1998 - G • AZUL i UNOMillE SMART - IT, DI, AO - 4 - 2001 - G - VERMELHA

[I P�L10 EX - TE, VE, u DI, AO - 2 • 1999 - G - VERMELHA
CHEVROLET· - . .

-. PALIO EX - LI, DI, AO - 4 - 1998 - G - BRANCA
CELTA LIFE • LT, DI, AO - 4 - 2006 - Fl - BRANCA UNO - IT, DT, AO - 4 • 1997 - G - VERMELHA
CORSA SEDAN 1.8 - OH, VE, TE, DI, AO - 4 - 2005 - FL - PRATA I UNO CS IE - LT, DI, AO - 2 - 1995 - G - VERDE
CELTA - Rll, PERSONALISADO " 2 - 2004 - G - BRANCA I UNO - TE, VE - � 1995 - G - VERMELHA
CORSA SEDAN - AC, DT - 4 - 2002 - G - CINZA I

.

CORSA SEDAN - DI, AO - 4 - 2001 - G - VERMELHA I RENAULT -

.

-

.

. . .
-

!
CORSA

.,
LT, DI, AO - 4 - 2000 - G - BRANCA I CLIO SEDAN EXPRESSIOIN 1.0 - COMPLETO • 4 - 200� --

CINZA
.

CLIO SEDAN 1.0 16V - COMPLETO - 4 - 2006 - G - VERDE
SCENIC EXPRESSION 16 16V - COMPLETA - 4 • 2005 • Fl -

BEGE
CLIO PRIVilEGE 1.616V SEDAN - COMPLETO - 4 - 2005 - G
- VERDE .

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

CINZA
. i

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

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

G - VERDE
CUO SEDAN � TE, VE - 4 - 2004 - G - PRATA
CUO PRIVilEGE SEDAN - COMPLETO - 4 - 2003 - G - PRATA

I SCENIC RXE 1.616V - COMPLETA - 4 - 2003 - G - PRATA
I CUO RT - COMPLETO - 4 - 2002 - G - BEGE
SCENIC RT 1.616V - COMPLETO - 4 - 2002 - G - CINZA
SCENIC RT 1.616V - COMPLETO - 4 - 2001 - G - CINZA
CUORL 1.0 - AC,Ü,DT - 4 - 2001 - G - PRATA

HONDA· • • • •

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

TOYOTA - -

.

- - -

COROLLAXU1.6 VVT - COMPLETO • 4 - 2003 • G - PRETA
COROlLAXEI1.8VVT - COMPLETO - 4 - 2003 - G - PRATA

PEOGEOT - - - - -

206 - lI, DI, AO - 4 - 2004 - G - CINZA

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 ao lado da Moretti/Ford. 3371 -8287
.__------------------------------------------------==;;;;;;;;.;;,.==�==---==---===....;._'.!
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Uno ELX 4p 1995 A$10.900,00
Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 29.500,00
Palio ELX 1.3 4p 2005 Idt/aq/te prata R$ 26.800,00
Escort l 1.6 GNV 1994 R$ 10.900,00
Escort GL Zetec 1997 ac/dh/kit R$ 14.900,00
Blaze!' Ol2.2 1997 compl+CO R$ 23.900,00
Pampa 1.81996 c/ope A$11 000,00
Fiesta Gl1.o 4p 1996 R$ 12.500,00
Vectra GL 2000 completo R$ 28.800,00
Vectra GLS 1997 R$ 20.500,00
Ford Ka 2001 cf kit + cd painel. R$ 16.800,00
Kangoo Express 1.6 2003. R$ 23.000,00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Santana 4p aut. campi+ GNV. R$ 15.500,00
Palio Fire 4p GNV. R$ 19.900,00
Santana 4p 1988 GLS completo. R$ 7.900,00
Fiorino Furgão "5 1998 R$15.50o,00
Gol"6 1988 R$ 6.800,00
Escort GU 1995 R$ 10.500,00
Celta 1.0 2005 cf opcionais azul R$ 21.500,00
Fiorino Furgão 1.51994 cl GNV R$1o.Soo,Oo
Gol MI1997 cl ac/dh/te R$ 14.500,000
Gol CU1.81995 R_$12.30o,00
Audi A4 1.8 comelete+couro 1996 R$ 28.500,00
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9.500,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$ 17.500,00
Corsa 4p 1998 branco R$ 14.800,00
Ford Royalle 1993 cI kit GNV R$ 10.500,00
Celta Life 4p 2007 R$ 25.500,00
Corsa Sedan MN 2003 trio/ac R$ 26.800,00
Santana 1.8 4p 199'6 R$13.50o,00
Clio Sedan 2002 completo - dh R$ 22.900,00
Uno SX 1997 2p R$ 10.500,00 .

Gol CU1.6 c/ opcionais R$ 12.800,00
Uno EP 4p R$ 11.000,00
Escort Gl1988 R$ 5.500,00
Honda Biz ES 2005 A$ 4.000,00

Rua Walter Marquardt, 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sul· SC Fone: (47) 3370-7500

Vectra GL 1998 branco
COMP+RLL
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MERCEDES - Vende-se, 99, compl BIZ - Vende-se, 98, preta. Tr: 9986- SUZUKI - Troca-se, 05,. GSXR 1000,

APOLO - Vende-se, 91, GL, cl rll. R$ +couro. R$ 25.000,00. Tr: 9128-8100. 2227. por carro. Tr: 3276-0333 ou 8825-

�550020,00. Tr: 3273-1798 ou 8826-
MICRO ÔNIBUS _ Vende-se, 99, c/19 CBX _ Vende-se, 97, pi trilha. R$'

6737.

lugares. Tr: 3370-4888. 1.500,00. Tr: 3273-1798 ·ou 8826- TORNADO - Vende-se, 03. Tr: 3371-
2502. 1335 ou 9953-1446.

TOYOTA - Vende-se, 70, bandeirante, et:
capota de lona. Tr: 9975-0958. CBX - Vende-se, 99. R$ 3.900,00. Tr: TWISTER - Vende-se, 04, CBX 250. R$

3273-1798 ou 8826-2502.
-

8.500,00. Tr: 8804-1314.

UNO - Vende-se, 96, Ep, c/ ve, te. R$ FUSCA - Vende-se, 83, ótimo estado. APARELHO - Vende-se, de cd, pionner.
MONTANA - Vende-se, 07. R$ R$ 3.50á,00. Tr: 3370-5792. . R$ 200,00. Tr: 3273-1963. CG 150 - Vende-se, 06. R$ 4.900,00.10.500,00. TR: 8418-5135. 30.000,00. Tr: 3370-4888. Tr: 3275-3538.

GOL - Vende-se, OQ, 1.0, 4pts, Gill. Tr:
.

CAIXAS - Vende-se, 2 pi moto. Tr:
MONZA - Vende-se, 94, 4 pts, compl, 3273-57750u9101-3728. 3275-2079. CG 150 - Vende-se, KS, vermo

GNV. R$13.000,00. Tr: 9191-7061. licenciadaàté 08. Tr: 9954-4283.

I OPALA _ Vende-se, 84,
GOL- Vende-se, 02, power, c7 dh, aI. R$ CARRETINHA - Vende-se, p/ moto,

______
diplomata, 9.500,00+29 parco Tr: 9165-3174. emp!. até nov 08. R$ 1.300,00. Tr:

3372-5228 ou 88113-8759 cf Jeison.
GOL - Vende-se, 03, 1.0, compl. R$
2400000 T 91456290 LANTERNA' - Compro, traseira,

.

. , e- r: -.

esquerda,p/Omega. Tr:9917-3771.
SAVEIRO - Vende-se, 99, 1.6. mi, bola.
R$ 17.500,00. Aceita-se troca. Tr: RODA - Vende-se, 17', el pneu 4 furos.
3371-6968� Tr: 3273-0030.

ESPECIALIZADA 3312-3960
Nacionais e Importados
Convertedora GNV, Mecânica em geral.

Rua Massaranduba, 100 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

ESCORT - Vende-se, 93, europeu. R$ compl-ar. R$ 5.000,00. Aceita-se
8.500,00. Tr: 3371-6968. moto. Tr: 3376-4877.

FIORINO· Vende-se, 95. R$ 9.000,00. ESCORT _ Vende-se, 94, europeu, VECTRA - Vende-se, 01, challenger,
Tr: 3371-6968. álcool. R$ 9.000,00. Tr: 3370-5057. cornpl. Tr: 9975-0958.

PAllO - vende-se, 06, c/ ac, te, flex. Tr: FIESTA _ Vende-se, 98, 1,0,4 pts, vermo VECTRA - Vende-se, GLS. 94. comp!.
9105-2027. Tr: 3371-6480. GNV. azul. R$ 16.000,00. Tr: 9128-

8100.
PAllO � Vende-se, 06. Flex. campI. -

KA _ Vende-se, 05, único dono. R$
AR. R$28.500,00. Tr: 9978-9990. 19.000,00. Tr: 8406-3952.

.

PAllO - Vende-se, 97, EDX, av«. ac. RANGER _ Vende-se, 96, 6cc, compl,
Tr: 9927-6607.

gnv. R$19.000,00. Tr: 8822-2648.

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

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

FUSCA - Vende-se, 79, ou troca-se por
moto 125. R$ 2.700,00. Tr: 8424-

ASTRA - Vende-se, 03, 2.0, 4 pts, R$
30.000,00. Tr: 3273-0775 cfMilton.

2073.
UNO - Vende-se, 86, 1.3, álcool. R$
4 700 00 'Cr' 3371 8153 ou 9936 FUSCA - Vende-se, 73, branco. R$

. , . u .

- -

CELTA - Troca-se, 04 por caminhonete
1304. Strada au Courier. Tr: 8405-7339.

3.500,00. Tr: 3273-5169.

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

UNO - Vende-se, 96, 4pts, campI. R$ , FUSCA - Vende-se, 76. R$ 2.200,00.CELTA - Vende-se, 03, c/ ai, te, rll. R$ Aceita-setroca. Tr: 8419.7655.10.800;00. Tr: 3370-5278. 19.000,00. Tr:9609-4920. ,

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

Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul· SC
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MULLER COMPRA - VENDE - TROCA �'FINANCIA

R. Marina Frutuoso, 433 - Centro
/' ,

i,_M_�_�IlM�BC�_§) 3371-4789 I 8816-6666

CARRO - Compra-se, 03, financ.e/ BIZ - Vende-se, 05. Troca-se I ir MOTO - Compra-se. Tr: 8408-3633. '

pare. até R$ 500,00. Tr: 9165-4326. material de construção. Tr: 3371-428"
�'iAOON « Vende-se, VT 600. 02.

COMPRA-SE - Pálio ou Corsa, 01 á 03. BIZ - Vende-se, 07. R$ 1.500,00+26 'lwr.bo. cf nota.c/ 7.450Km. original.
Tr: 3370-5076. parco Tr: 9936-3150. Tr. 9157-3000 ou 9118-3000.

CG - Vende-se, 82, verm. Tr: 3273- WEB 100 - Troca-se por moto. Tr:
0059. 3275-0945.

CG � Vende-se, 87, ótimo estado. R$
1.750,00. Tr: 3275-2949.

Fone (47) 3374-0548

- 1 a Habilitação
- Alteração de cateqorla

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

ASSUME-SE - Financiamento de carro BIZ - Vende-se, 01, ES. R$ 2.700,00.
óu moto. Tr: 9924-4767. Tr: 3370-5278.

'ligue 3371-1919

147J 3370-3015
ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ••

CONSULTEsaNOS

Rua Presidente Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - .Jeraquá do Sul - Santa Catarine NOVOS E SEMINOVOS
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.-:
EMMENDORFER COMÉRCIO DE VEíCULOS lIDA

EIIIAfEIVOOflf'Ef? . .
.

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

.

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

emmendorfer@emmendorfer.cem.br
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TURISMO

SOCIAL-

Numa
-

parceria entre o industrial Wander Weege_
(Malwee)' e Fernando Marcondes de Mattos, .0

bambambã do Costão Santinho, nas�eu a idéia do
Costão da Serra, que será instalado na cidade de São
Joaquim. E para marcar o lançamento do projeto, o Sr.
Wander Weege, que possui a vinícula Pericó na cidade,
apresentou a garrafa do primeiro vinho de.sua reserva, o .

rosé Taipat Empresários de visão estão convlmcidos'd£
que São Joaquim será O pólo turístico' c{ltarinense de
inverno. O émpreendimento terá início 'no máximo dté

abril de 2008. O c�mplexo inclui. uma 'vinícola e

turismo experimental.

'. PRIMEIRO DA LISTA

Durante a semana, em uma

conversa por telefone com

outra pessoa, cujo nome

vou guardar em segredo,' o
prefeito Moacir Bertoldi
falou em alto e bom tom

para quem acompanhava o
bate-papo que' o nome

preferido dele para ser seu

vice, nas próximas eleições,
é sem sombra de dúvidas o

do mega empresárioWalter /

Janssen Neto, o popular
Teco, que atualmente mora

em Atlanta, nos Estados
.
Unidos e é primo-irmão de
Dieter Janssen. Dêem

palpite! Será que ele aceita,
ou não, como diria
Caetano Veloso.

ADOROU
A arquiteta Carine
Marcatto, esposa do
Secretário de Obras da
Prefeitura, Beto Marcatto,
não se cansa de contar

histórias para as amigas e de
elogiar a Terra do Tio Sam.

Espirituosa como sempre,
ela voltou das férias, onde
curtiu a cidade de Nova
York e a Disney,
simplesme.nte
deslumbrada. Promete
voltar logo, logo!

.

'

--:.�:. ";'

MESMO ASSIM VALEU!

- Recebi ontem um cartão de
feliz. aniversário .de

.

um

comércio aqui -da 'cidade.
Fiquei muito feliz,· valeu
mesmo, mas o meu

aniversário é só dia 28 de
fevereiro.

BANANA JOE

A temporada de verão 2008
do Banana Joe segue
movimentando o litoral
norte catarinense com sua

programação de festas.
. Neste sábado, dia 19, a

banda Latitude Zero sobe
ao palco da casa com um

.

repertório nacional e

internacional, que vai dos
anos 70 até os sucessos do
pop- e' rock atuais. O
irreverente DJ Caverna
também se apresenta na

pista do palco. Na tenda, o
destaque -é o DJ convidado
Nando Oliveira, residente
da D'laY Extreme F�n. Os
DJs Leandro Camilo e Alex
Silva completam o time. das
batidas eletrônicas.

.'
.

� n�r:ll i.:".lC n� nj\!Tf\
� �I�$� Vb l1UI!\J 1M
Curtir a Cachaçaria Agua
Doce, estábombando.

"FRASE DO DIA
A vitória tem mais de' uma
centena de pais; a derrota, por
outro lado, essa, é órfã .

- John F. Kennedy

DIZEM PORAí...

Que alguns fator�s prejudicaram o desempenho do super-atleta
jaraguaénse Valcir Vicentin na 8Jo Corrida 'Internacional de São
Silvestre, realizada no dia 31 de dezembro. Foram: primeiro,

. preparação física inadequada dada pelo seu técnico, Edson Muller;
segundo, perseguição da direção da prova, pois não o deixaram
largar no pelotão da elite "N'; terceiro, rasgou o fundo do Kichute
bern no meio da prova; e quarto o Rexona de alguns adversários

.

venceu e o mau-cheiro prejudicou a .sua capacidade pulmonar.
Resultado: colocação final n° 1.097 para à nosso atleta com físico de
jogador de canastra.

.
.

EM ALTA:' É raro- ver

O..

mendigos nas ruas do centro

de [aragua.
.

O·
EM, BAIXA: Alguns

: mo�@iros, _que insistem
em transitar na Ciclovia. .

. QUINTA-FEIRA, 17 de janeiro de 2008 109

Por Mo� Gonçalves
(rnoagoncalves@netun_o.com,br)

18 TE CONTEI!
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CINEMAS
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 Cinderela
(16h, 17h4S - Todos os dias)

Bee Movie - A História de uma Abelha
(i 4h1 O - Todos os dias)

• Cine Shopping 3
Hitman: Assassino 47

(19h20, 21 h20 - Todos os dias)

Xuxa em Sonho de Menina

(14h, 1Sh4S, 17h30 - Todos os dias)

JOINVILLE
• 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 Abelhà
(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, 1Sh20 - Todos os dias)

PS Eu Te Amo
(17h10, 19h3'S, 22h - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
A Bússóla de Duro (Leg)
(14h30, 16hSO, 19h20, 21h40
- Todos os dias)

BWMENAU
• Cine Neumarkt 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h20, 16h40, 19h05', 21 h50
- 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)
(1Sh20 - Todos os dias)

A Bússola de Ouro (Leg)
(17h10, 19h30, 22h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Alvine os Esquilos (Dub)
(13h30, 1Sh30 - Todos os dias)

PS Eu Te Amo

(17h20, 19h40, 22hOS -Todos os dias)

• Clne'Neumarkt 5
No Vale das Sombras
(13h50, 16hl0, 21h40 - Todos os dias)

o Amor nosTempos do Calera
(19h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Across The Universe
(14h10, 16hSO, 19h20, 21h4S
- Todos os dias)

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O DIA D£ HOJE
SANTO
Santo Antão
Santa Leonila
São Mariano

Efemérides
Dia dos Tribunais de Coritas do
Brasil

1910
Falecia o escritor Joaquim
Nabuco.

1966
O ex-ministro da Justiça Juraci

Magalhães toma posse como

ministro das Relações
Exteriores,

.

1967'
O Wetnam do Sul aceita trégua
de quatro dias, durante o ano

novo asiático.

1983
D. Paulo Evaristo Arns,' entrega
ao papa João Paulo II uma lista
dos desaparecidos na Argentina
entre 1976 e 1982.

PREVISÃO DO TEM'PO
Tempo instável no Est�do
O sol aparece em todas as regiões de
Santa Catarina, mas o avanço da frente fria
provoca pancadas de chuva com risco de
temporal no decorrerda manhã do Oeste
ao Litoral Sul e, a partir da tarde, nas
demais regiões do estado, Há risco de
granizo com rajadas de vento forte.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE ÓMIN: 23° C
MÂX:2S'C"" I

Sol com pancadas
de chuva

� Fases da lua

SEXTA

c<)MiN: 21° C
MAx: 28°C '

Nublado

O CORREIO HÁ 20 ANOS
C.orupá ergue escola e repetidora
A Prefeitura Municipal de Corupá reiniciou na primeira semana de janeiro
de 1988, a construção de uma escola municipal na Rua Otto Hilbrecht,
segundo notícia do Correio do Povo, edição de 9 a 15 de janeiro daquele
ano. A escola teria duas salas de aula e dependências, cuja conclusão
estava prevista para o início do calendário escolar. A municipalidade
também havia iniciado naquele ano, a construção de uma quadra de

esportes, j_unto a Escola Ano Bom. Os recursos eram oriundos do
convênio Prefeitura/MEC, que havia possibilitado também, a construção
da Biblioteca Municipal. De outra parte, já se encontrava em Corupá
todos os equipamentos necessários para a instalação de uma repetidora
de TV, no antigo Morro dos Muraras. A implantação de postes e fiação já
havia sido finalizada, faltando apenas a instalação de equipamentos.

O CUC DO'LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Es�e é o Gon, ql1ea�ora fazer pose para tirar to, ,norrinno
de estimação foi olicado pela leitora Daiana Borghesan,

SÁ8ADOc:JMiN: 22"C,
.

MAx: 31° C " " ,

Sol com pancadas
de chuva

DOMINGO

OMIN: 23·C
MAx: 28° C "" ,

Chuvoso

� Legendas
CRESCENTE

�15/1
CHEIA MINGUANTE

O 2�1 \)�n �161�ldIQI�.

EnsolaradO PilrCia!manfe Nublado Instável GnuvoS{J Trovoada
nublado

17/1
Adriana Volz
Afonso Rickzugel

.
'

.

Alexandre Henrique Berlato
Alvin Manske

Anselmo A. de Andrade
Claudemir José Pereira

Edson Dalinghaus
Gabriela Irentini
Gerson Luiz Gas,par
Julia Caroline Heck

. Juliana Gneipel
Kaoê Schiewe
Lara Romanovicz Gomes
Lucas Davi Chaves
Luciane Bertoldi Silveira
Marlene Gacho
Marlize Strelow Tait
Naiara Vieira
Nelson Hanseri
Paulo Jungton
Rosita Kroeger
Ruan Carvalho
Rubens Melcherth
Simone Maria M. de Souza
Vilmar Junkes Machado'
Vitor da Silva

UTILIDADE PÚBLICA
EXPOSiÇÃO

. O Parque Vila Germânica, em
Blumenau, recebe até 31 de janeiro
uma Exposição de Carros Antigos. O

.

local está aberto para visitação das
10 às 21 horas.

.

CONCURSO
O TRT (Tribunal Regional do
Trabalho) está com inscrições
abertas para concurso público até

.

dia 31 de janeiro, pelo site

www.institutocetro.org.br.

"
• FLORIANÓPOLIS

MíN: 25°1 MÂX: 28°
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PERSONAGENS PRIMEIRA VEZ
ELIMINADACOISA DE ESTRELA

Daniela CicareUi mal chegou
à Band'e já estada fazendo.
exigências. Segundo.

. infDrmações do.site
VirgulandD, a ex-VJ estarta
exigindo. íoda sua antiga
equipe daMTV paramo.ntar
a produção. do. seu nDVD

programa. Os mimos da
apresentadDra estartam
causando. ummal-estar nDS

.

bastido.res daernssora A
nDvaatraçãDco.mandada
por Cicarelli deve estrear
em abrtl.

Cammos do. Coração, da
RecDrd, está com nDvidades. A

partirdeste sébado, dos nDVDS

personaqens entrarão. na trama.
Os aíores que chegam são

. Rachel Nunes e Pedro. Ma�a. A
amz será Keila, urna moça
humilde cuaaceta ser cobaa
da Progêliese em toca de
dinheiro. "Ela chega à clínica

para dar à luz um menino.
inteligente", diz Rachel, grávida
na vida real de Bernardo.. Já
Pedro Ma� será Eugênio., um
mutante corn O. OI muito. a�6,
que foi criado na ilha.

A próxima novela das sete,
"Beleza pura", marcará a

carreira de Regir�aldo e

Marcelo Faria. Pai e filho
contacenarão juntos pela
prtmeira vez na T\I. Na
trama Que sucederá a

"Sete pecaoos', seus
personaçens serão prmos
distantes, mas Hobson
(papel de Marcelo) só vai
descobrro parentesco.
depois de um acidente com
o helicóptero Carcará, do
qual Olavo. (ReginaldD
Farta) é urna das vítimas.

Prtmeira eliminada do. BBB 8,
eomo 87%dos VotDS, Jaqueline
àcredita que Gyselle fDi
esco.lhida no. paredão. porter
mais a caado Brasil."O po.vo.
sé identificamais corn a mulher
no.rdestina", afirmDu. "O
No.rdeste é enorme � tem muita

gente para votar. A Gy tem urna·
.

falamais singela. Já eu falo.
muito., às vezes de ummodo

agressivo.. Mas ela é muito.
quertda emereceu", acrescen
to.u. Fora da casa, sua to.rcida
ago.ra é por Felipe e Thalita.

Dpsejo Proibido
Chico fica pasmo diante da acusação
de Henrique. Chico passa mal e

desabafa com Laura sobre a faltaque
sente de Ana. Viriato desconfia que

. Lázaro tem alguma informação sobre
a viagem de Cândida. Escobar revela a

Trajano que Ana fugiu para encontrá
lo em São Paulo. Tonha e Iraci revelam
a Trajano.que Cândida conversou corn
Chico no dia do desaparecimento de
Ana. Trajano decide interrogar Chico.

SelP PPcados
Clarice diz a Beatriz que aeredta em

sua inocência. Marli acena a proposta
deAquilese semuda para a vila. Beatriz
conta a Dante sobre a visna de ClariCe.
Dante desconfia que Beatriz esteja na
mira do assassino. Teobaldo diz a

Estela que não irá fazer o exame de

compatibilidade de medula óssea.
Beatriz vai ao restaurante de Pedro e

se surpreende com o que vê no ar

mário. Um homem disfarçado entra
no restaurante sem queBeatriz per
ceba e se prepara para agredi-Ia ..

SUbOKU HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4) .

Hoje no céu a Lua briga coni Mercúrio e isso atinge seu signo, lhe causando mais necessidade de
usar bem as palavras, com senedade e, estruturação. Aprovene esse clima do dia e analise
melhor seu relacionamento com seus irmãos.

,

Touro (21/4 a 20/5)
Lua em terisão hoje pede que cuide de 'sua aparênCia mas que procure manter um ar sério e.

cornpeneírado. Execute suas tarefas enecessídaces pessoais. Por outro lado, a fantasia pode
tornar conta de sua imáginaçã9: Procure dar atenção ao que deseja para si mesmo.

Duas Caras
Juvenaldiz a Evilásio que como liderele
deveria sabersujarasmãos para o bern
do povo. EVllásio discorda. Ronildo

pressiona Guigui a confessar quem é

seu pai. Evilásio cómunica a todos o

resutaco do plebiscno. Ronildo troca'
de celularcomGuigui para que ele possa
encontrá-Ia. Gioconda revela a Júliá que
ela está grávida. Snvia encoritra Renato
na porta eta escola e diz queJoi amando
de Adalberto. Renato corre em direção
ao carro de Ferraço.

Gêmeos. (21/5 a 2076).,
Hoje que seu regente está ern mau posicionamento com a Lua; você precisa refletir mais e

perceber que nem tudo na \lida acontece na hora que planejamos. Talvez isso lhe dê uma

sensação de etema insatisfação que lhe impulsiona à busca constante de movimento.

Câncer (21/6 a 21m
A posição dos planetas hoje em seu mapa pede para você tentar conversar com seus amigos
mais antigos, eles podem lhe dar uma grande demonstração de afeto e carinho. Basta estar
ligado aos simples gestos e acontecimentos do dia.

Leão (22fl a 22/8)
Sua reputação hoje vai depender da seriedade com que você assume seus compromissos e

responsabilidades. Aproveite.este dia e seja prudente nesse sentido. Esta atitude vai ajudá-lo a

obter mais sucesso e reconhecimento por seus esforços.
SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher
um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem repetir números em

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

cada quadrado de 3x3.

Virgem (23/8 a 22/9)
Apesar da tensão de Mercúrio hoje, o'dia pede para colocar em pauta assuntos que o tem

perturbado recentemente. Use seu modo prático de ser, para realizar seus deveres de modo
fluente. O importante, neste momento, é você acreditar em tudo que tentar fazer.

Amor p Intrigas
Petrônio diz para Valquíria que vai ser
fácil acabar com Alice. Rafaela e Bruno
se preparam para viajar para o Taiti.
Mario chama Fabiola para sair. Débora
não acrecta que Dorotéia está em sua

pousada. Débora recebe Anselmo,
Marilia e Camilo na pousada. Felipe
encontra João e Marcos na praia e diz

que está chateado porque Alice
terminou o namoro. Daniel apresenta
Bia para Débora. Dorotéia não gosta
de saber que o namorado de Débora
trabalha no fim de semana. '

Libra (23/9 a 22/10)
Preste atenção, libriano, pois você hoje vive. uma energia nervosa e isso pode acabar o
impulsionando a transformar algumas áreas de sua vida, ou uma que consídera não estar tão
equilibrada. tsso se faz necessário e você deve fazê-lo bem se conseguir se acalmar.

DIVIRTA-SE

Vendedor ousado
Um vendedor de aspiradores de pó,
daqueles espertalhões, passando. _

num bairro da periferia, percebe urna
.

casa de portas abertas e, sem

cerimônia, entra e despeja uns dols
quilos de fezes de vaca no. carpete da
sala, na frente da dona da casa. A
mulher fica chocaca, mas ele diz:
- Bem, minha senhora, pode ficar
tranqüila que este aspirador de última
geração Chupa tudo.! Eu qarantol E se
ele não. Chupar, eu mesmo. corno!
A senhora, CDm urna cara de "deixa
estar' pediu que O. vendecor a

. aguardasse por um minuto.. Sequndos
depois ela volta CDm urna colher na
mão. e diz:
- Então. pode começar, porque aqui
neste bairro há três dias qué estamos
sem energia. '(ai Querer também um

copo d' água?

Escorpião (23/10 a 21/11)
O dia hoje pede ao escorpiniano Para assumir algum tipo de compromisso na área de parcerias, já
que a Lua aindanansíta neste setor de seu mapa. Se. você tem alguém, deverá pesar se essa é
a pessoa que você deseja para sempre.

Sagitário (22/11 a 21/12)
O saqítanano precisa ter, hoje algum tipo de contato com a natureza e com os animais. Ter acesso
a .este tipo de sãuação pode ser extremamente gratificante para você hoje. É importante colocar
no seu cotidiano mais alegria.Caminhos do Coração

Maria se agarra a Marcelo. O policial
tenta acalmá-Ia e o uivo do lobisomem
se aproxima. Ado�o estaciona o carro

da policia perto da praia. Uma moça
pede ajuda para o policial, dizendo que
seu namorado está sendo atacado por
uma mulher-pantera. Ele vai ao local.
Felina prepara-se paramatara homem,
quando o policial chega e aponta uma
arma para ela. Felina sota o homem e

ameaça o policial, que atira. Taveira

empurra Dina e fica desesperado ao

ver as marcas da mordida em seu

pescoço,

Capricórnio (2U12 a 21/1)
Apesar de todos dizerem que você é uma pessoa dura e cética, há também na sua natureza

_ muito romantismo e sensualdade. Mesmo que hoje as pessoas não notem isso em você, mostre
a quem ama sua doçura. Viva este dia com alegria.

Aquário (21/1 a 18/2)
A família exige responsablldades suas que você hoje, definITivamente, não está nem um pouco a

fim de encarar. Cuidado pois Mercúrio pode trapaceá-lo neste dia e você não deve negligenciar
suas obrigações. Faça um·pequeno esforço e eVITe ficar ímtado.

SOLUÇÃO

Peixes (19/2 a 19/3)
A má posição de Mercúrio hoje exige de você amudes de coerência e bom senso se quiser
encontrar mais facilidade para expressar seus sentimentos. Aproveite que esta área de seu mapa
está e�que hoje, e tente conversar claraniente.
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DE. CARTEIRINHA
VamoLã Jaraguá, que está chegando novamente a hora de cantar o hino! Já prepaJ:ando as

estrumras para sua torcida, O Grêmio 'EsportiVo Juvent\ls lançou o novo projeto SócIQ
Torcedç)J;, vendendo carteirinhas que garantem acesso ao estádio com,hene(ícios evalotes
elX(utos,ComQ ªidéiafoimuito hoa,émereetdo aquino quadrinho cinzao destaque.
OSl:lJJ?dI)Io$são Fiel, Coberta eDescobetta.OS6cio Piel pagarà umap�tcela deR$.500e

rec.eberá duas cart:eirinhas, com direito a estad()nar O carro del1tro do JOào Marcatto em

dias de jog teracesso às cadeítas.
,

OS bétta pa�tá uma parcela de R$200, reteher!\ uma carteirinha e (erá livre
acesso ib:mcada coberta nos dias de jogos.Já o Sócio Descoberta pag<lráuma parcela
deR$ ,rece.perá uma casteirinlta etetá llvrcllcesso à arquibancada descoberta 119S
d's.

do Sócio Des(;Qberta a economia, chega a R$65 sobre o preço dó ingress6.na
bilheteria. OJttveHtUs já cadastra os interessadO,s em aderirem ao prO,jeto', que podem fàzê-
10 portelefone (3276;-3150) º�I pessoalmente na $ecretariadoClube.

Infotmações ti(adas do juventusjaraguá.cO,m.br.Acoluna PO,tAcaSQ apóia pracaçê o ]Üve,
e seguemais eSse ano, na torcida.

lieD NEWS
De portas fechadas, a Licoreria está em recesso dando um upgrade geral na estrutura. Ameta

dos irmãos [unkes para 2008 é aperfeiçoamento, total, e se tudo der certo, a reabertura será no

domingo, dia' 27, em grande estilo. A festa ainda está por ser marcada. mas quanto, à reforma,
podemos dar uns toques, "Vamos mudar praticamente tudo', queremos abrir o ambiente" disse'
Neni, Das mudanças principais, destaca-se que o balcão vai mudar-se, a parede da fachada vai
virar história e mais um W.C feminino, está sendo providenciado (serão dots ao total).
Consequêncía da reforma, o disk-entrega também vai dar um tempo', mas nada que não, dê pra
esperar (uma semanapassa voando).Aguardamos a reabertura.

o blumenauense Duda Cunha corn Mariana.Weickert.
Duda é um dos sócios proprietários da Green Valley, o
nome da vez 'na cena noturna de B, Camboriú, que traz

nesta sexta-feira Eddie Halliwell, o, DJ número 16 pelo'
rankingmundial da conceituada revistabritânica DJMag.

LÁ EM BLUMENAU

Quem já não' quer mais
saber de prata e prefere a urbe,
pode fazer

.

um programinha
bacana neste finds �ndo lá no

Parque Vila Germânica, em

Blumenau. Até 31 de janeiro'
pode ser visitada no endereço
a Exposição de Carros Antigos
do Autos Vereren Club. Das
lOh às 2Ih, a exposição
apresenta vários veículos de
quatro e duas rodas, incluíndo
algunsmodelos também lá dos .

idos tempos da colônia,

LÁ NO LITORAL
Confira as arracões das duas

casas mais disputadas aqui da
região para o sábado.
-Banana joe, Ubatuba: Banda'
Latitude Zero e DJs Caverna,
Nando Oliveira, Leandro C. e

.

Alex Silva. Ingressos na hora
aos valores de R$ 25,00
mascu l

í

no e R$ 20,00
femin i n o . C o n s u lt a s :

bananajoe.com.bt.

- Bali Hai, Piçarras: conta com
os DJs residentes mais os

co nv id a d o s do Digital
Progress e Banda Plam.
Ingressos na hora aos valores
de R$ 25,00 masculine e R$.
20,00 feminino. Consultas:
balihai.com.br,

O CORREIO DO POVO

Priscilla Fernandes e o figuraça Felipe Mendonça fazendo presença em mais um dos
agites daChoperia Bíerbude.

BOÉMIA .'-

Hoje, quinta-feira, 17 de janeiro,marromenos-lZ? horas após o revéillon, teremos.
- A Quinta Ice no, SCAR Lounge, com Renato e Cia. fazendo a trilha a partir das 19h.
Chamariz, pras meninas, a casa entregará para elas 01 Srnírnoff Ice na entrada, A cortesia vai
até as 23h, já a balada, vai noite adentro.O telefone para contato é 4733711519.
- GrupoNova Tendência na 115 Lounge Bar, A pagodeíra no point começa às 22h, seguida
pelo repertório do DJ FernandoS. Para reservas ou informações, o contato

é 9958 2254.
- Banda Tribo da Lua é quem domina o palco da Choperia Bierbude, trazendo a partir das
22h seu refinado repertório de pop-rock para os frequentadores da casa. Para informações
acesse o recém-lançado bíerbude.corn.br.

CHEGANDO AL.
Semana que vem rolam as primeiras manifesraçôes das casas noturnas da cidade, e bem no

clima do verão, °que predomina é a pagodeíra, Faça o checklist: .

'

- Dia·Z4, quinta-feita, aMoinho Discoabre portas em balada ladies free atéOOh, com Papo de
Samba ao Palco mais DJ Xalinho,
- Dia 26, sábado, Chico Pierrnaun convida as turmas a se reencontrarem ao som do grupo
Pagode.corn. Na sequência, será hip-hop o ritmo' da cena ..

FAÇAA BUSCA
Procure agora no YouTube o nome Bic Runga e chegue na vanguarda corno fã dessa moça,

O nome da cantora é esquisito, mas a música dela não tem nada de estranha. Recém-lançado
seu terceiro disco', ela já tem admiradores como Elton John, Jimmy Page e, agora que
conhecemos, somos nós também.Musiquinha que pega: ListeningForTheWeather.

Shot direto do Fashion Rio, corn Rafaela Krüger
junto aGíseleBündchen nosbastidores da Colcci.

.

MACBUOKAIS

Steve Jobs fez bonito mais
uma vez, e· nesta terça-feira na

MacWorid tirou a novidade de
dentro de um envelope e

apresentou para o' mundo a

última da Apple: o MacBook
Air, o notebook mais fino do
mundo.
Papo de nerd: o novo desejo

de consumo do planeta tem a

espessura de 4mm na

extremidade mais fina,
monitor de 13", processador
duocore de L6GHz ou 1.8

Ghz, Zgb dê memoria, 80 OB
de capacídade (expansíveis) e

autonomia de bateria de 5
horas. Tudo ao preço .de US$
1799. Resumindo! no gênero,
é

o que há.
-

Veja mais no website:
apple,com/macbookair,

..
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CPI DAS ONGS

Senador catarinense preside a Comissão que investiga Ong's suspeitas

Colombo apresenta
novos documentos
Ong Fetraf-Sul é
acusada. de desviar
R$ 5 milhões

FLORIANÓPOLIS
O presidente da CPI das

ONGs, senador Raimundo Co
lombo (DEM-SC), afirmou que
técnicos do Senado conseguiram
novos documentos "que vão

balançar" a comissão em fevereiro,
quando oCongresso retomar suas
.atívídades.
ACPI dasONGs foi instalada

no final de 2007mesmo com forte

pressão da base aliada para que
não saísse dopapel, Os governistas
conseguiramrnanobrarparaeleger
o senador Inácio Arruda (pC do
B-CE) como relatordaCPIdepois
de o PMDB indicar o senador
Valter Pereira (pMDB-MS) para
o cargo. O governo pressionou o

PMDB para desistir da indicação
umavezque oparlamentar integra
a ala dos chamados "índependen
tes" do £MDB.

,

CPl. DAS ONGS
.%+

Um dos alvos cÍa CPI das
ONOs é a Fetraf-Sul, entidade

I ligada ao grupo da senadora

I Ideli Salvatti (SC), líder do PT

I
no Senado. A entidade é

acusada peloMinistério Públi-
co de desviar dinheiro público
que deveria ser usado para for
mar e qualíficar mão-de-obra
na área rural. A Fetraf-Sul
recebeu R$ 5,2 milhões entre
2003 e 2007 daUnião.

Colombo disse esperar que,
corri os novos documentos, os

senadores governistas se conven

çam da necessidade de convocar
depoimentos e quebrar sigilos
bancários de pessoas envolvidas
em ONGs que receberam di
nheiro do governo federal e não
cumpriram os serviços
prometidos.

O presidente da CPI diz que
"existe até .deputado federal"
envolvido com ONG que
recebeu recursos e não fez os

serviços. previstos, um dos
documentos·mos-traria como

umaONG recebeu cerca de R$-
60 milhões do governo pará
cuidar de índios em um Estado
em que a comunidade indígena
émínima, o que não justificaria
valor tão elevado. 'Nós estamos

chegando perto de coisa gran
de. Acho que, ante tantas

evidências,' qualquer senador
sensato aprovará os requeri
mentos de convocação e de

quebra de sigilo", disse.

OprocuradordoMinistério
Público junto ao TCU (Tribu
nal deContas daUnião), Lucas

IFurtado, disse àCPI que o go
verno federal não fiscalizou o

repasse de R$ 12,5 bilhões a Ientidades vinculadas ao Exe
ciItivo. Do total, segundo o

procurador; 39% foram recursos

repassados em convênios fir
mados pelo Ministério da

Educação comONOs.

redacao@ocorrpiodopovo,coni,br

r�daCao@Qcorreiodopovo.com.brPAULO ALCEU
.
Diferenças

. Ainda sobre a pesquisa que
tratei anteriormente há um dado
bem interessante que responde
em parte uma pergunta: Mulher

-

vota em mulher? Nas últimas

eleiçõesmunicipais o percentual
de prefeitas chegou a 10,7% no

Nordeste e 10,2% no Norte, já
no Sul e Sudeste, regiões mais

ricas, o percentual de mulheres
eleitas foi de apenas 4,1% e 5%,
respectivamente . Ou seja, nas
regiões onde o acesso à infor
mação é mais facilitado a can

didata mulher tem mais difi
culdade de conquistar o voto

das mulheres.

Em trânsito
Quando o presidente da

Celesc, PinhoMoreira, expressou
sua satisfação com a empresa
destacando que vive um grande
momento, sublinhouqueestãoem
caixa R$ 200 milhões, mas sem

computar os mais de R$ 150
milhões da dívida com a Casan.

Segundo Pinho Moreira esse

dinheiro ainda não está no caixa
da Celesc, embora o presidente
da Casan Walmor de Luca já
considere paga a dívida,

Resultado
Pelo menos até agora não foi

divulgado o resultado da sin

dicância solicitada pelo então

secretárioJeanKulmann, através
da Portaria 033/2007 a fun de
upurar irregularidades na pres

tação de contas de convênios
entre a Petrobrás 'e a Secretaria
deDesenvolvimentoSustetável,
hoje comandada pelo demo
cratas Onofre Agostini.
Detalhe: A sindicância foi

solicitada em cinco de novembro
'e publicada no dia seguinte no

Diário Oficial.

E a Vida �gue
Está confirmado que a

baixa escolaridade atinge
mais dametade dos eleitores
brasileiros. Seria o-motivo de
serem mais facilmente
enganados?

Atento
o vice-governador Leonel Pavan quer evitar polêmica

com o presidente da Celesc, Pinho Moreira, mas demonstra
que está pronto para a briga, se houver. "Não tenho motivo
para discutir com ele. Eu não marco hora para briga e não

tenho razões, por enquanto. Eu o respeito emuito, enquanto
for respeitado," destacou o líder tucano evidenciando que
é ético e não bate em parceiro de governo. "Não faço
tempestade em copo dágua. Não estou preocupado com o

barulho que estão fazendo. Só tem um detalhe, se quiserem
me indispor com o governador Luiz Henrique, com quem
tenho uma ótima relação, vão quebrar a cara," concluiu o

vice-governador.

Mais
Dando continuidade as declarações do vice-governador que

abordei anteriormente, ele lembrou que em 2004 o PP foi
vice do PMDB na chapa do deputado Piriquito contra o PSDB
em Balneário Camboriú. Não entende as razões de tantas

cobranças porque o presidente dos progressistas, Joares
Ponticelli, foi à sua residência na virada do ano."Eu recebo
todos, inclusive a oposição. Qual é a diferença entre 2004 e

agora? Estão criandomuito tumulto. Eu não estou.preocupado
com quem vai na casa de Pinho Moreira, por exemplo. É

.

problema pessoal dele.Nomomento estou.andando nas nuvens
com nenhum espinho ferindo meu pé, e minha relação com
Luiz Henrique é perfeita."

Pressão
, Durante a inauguração da nova sede do PSOB, que vai funcionar
em.SãQ,.J.osé na Grande Flor.ianópolis, o presidente dos tucanos I

catannenses, Leonel Pavan, vai pedir ao presidente nacional,
Sérgio Guerra, que o partido apole em São Paulo para a prefeitura

. o ex-governador Geraldo Alckmin, cuntrariando o ex-presidente
FHC que está comprando a idéia do OEM de compor em torne do
nome de Kassab, atual prefeito.

Boa impreS$ão
Pelo menos o ministro especial dos Portos, Pe ro Brito,

revelou em sua visita ao Estado que ficou impressir lado com
o sistema portuário do rio Itajaí. Apontou o -orto de

Navegantes como um dos melhores que teve a oportunidade
de visitar. Só para se ter uma idéia o porto recebeu a pouco
tempo atrás três portêineres (guindastes paramovimentação
de contêineres) e investiu U$ 30 milhões em quatro
transtêineres para deslocamento da carga. Junto com o

ministro estava o governador Luiz Henrique que lembrou os

incentivos aplicados na região de Itajaí visando novos

investimentos. Garantiu que nos últimos dias ultrapassaram
os R$ 12 milhões.

.

Curiosidade
Quanto à escolaridade dados divulgados pelo Tribunal

Superior Eleitoral revelam que as mulheres eleitoras
superam os homens. Há mais eleitoras com nívelsuperior,
com segundo grau e com primeiro grau completos do que
eleitores. Mas também e las.xão maioria entre os

analfabetos ..
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RANKING

Revista aponta aeroportos do
Brasil como piores do mundo
Em nota, I·nfraero
questiona eritérias de

avaliação da pesquisa

BRASíLIA
Três aeroportos brasileiros se

encontramentre ospiores domun
doquanto àpontualidade na saída
de vôos, segundo ranking di

vulgado pela revista Forbes. Logo .

após a divulgação da pesquisa a

Infraero divulgou uinanota ques
tionando os critérios utilizados na

avaliação da lista.
Oprimeiro lugardesse ranking,

.

o que representa o último em ter

mos de pontualidade, é ocupado
pelo Aeroporto Internacional de
Brasília, onde em 2007 menos de
27% dos vôos saíramnahora pre
vista e o atraso emmédia foi de 52
minutos. A 'prata' ficou com ó

Aeroporto Internacional de Pe

quim, de onde apenas saíram de
forma pontlial33% dos vôos em
2007.Na terceiraposição aparece
oAeroporto deCumbica, deGua
rulhos (SP), onde 41% dos vôos
saíramnahoraprevista.O deCon

gonhas, na capital paulista, 'ficou
. com índice de 43% e aparece em

quartolugar
Completam o ranking da

publicação o Aeroporto Interna
cionaldoCairo, compercentagem
depontualidadeemdecolagensde
47%, e o Charles de Gaulle, de

JOSÉ CRUZ/ABR

Aeroporto Internacional de Brasília é o pior do mundo, segundo revista

Paris, com 50%.
Nanota a Infraero informaque

"não teve acesso aos dados da pes- .

quísámencionadapelo que foino-
.
ticiado por meio da imprensa, a

avaliação foi feita seguindo índices
de pontualidade, o que na visão

da empresa é incorreto, pois ín

dices de pontualidade deveriam
medir (e medem, segundoboletim
da ANAC) a eficiência de em

presas aérea".
A Infraero informa ainda que

"administra 1)7 aeroportos e que

pode e deve ser avaliada pelas
atividades e serviços que ela de
senvolve e oferece no que diz

respeito à infra-estrutura aero

portuária, salas de embarque;
acoplagem e desacoplagem de

pontes de embarque: esteiras de

bagagem, saguões e áreas de

inspeção de bagagens (raios-X);
pátios, pistas; entre outros". .

A Infraero enfatiza que "divul

ga em seu site, de forma transpa
rente, o rankingde atraso dasprin
cipais empresas aéreas". (G1)

.

Febre amarela: nO de· mo�tes já é igual a 2007
BRASíLIA

OMinistério da Saúde confir
mou na terça-feira, 15, mais três

inortes pot febre amarela no País,
. somandocíncoonúmerodeóbitos

pela doença. O resultado aponta
que o total de vítimas fatais pelo
vírus na primeira quinzena de

janeiro já é igual ao confirmado
em todo o ano de 2007.

Mais um caso de febre ama-·

rela também foi confirmado pelo
ministério, mas o paciente está

em tratamento. O balanço de

todo o ano de .2007 registrou os

mesmos números: das seis

infecções, cinco óbitos.No surto
da doença de 2000, Q Brasil

registrou 40 mortes de 85 casos

de febre amarela.
O ministério confirmou as .

mortes do espanholSalvadorPeres
de la Cal, 41 anos, Maria Geral
dina .Siqueira, 63 anos, e Almir

Rodrigues daCunha, 47 anos. As
outras duas vítimas sãoCássioSilva
Dorneles, 24 anos, quemorreu no
dia 2, emGoianésia (GO) eGraco

Carvalho Abubakir, de Brasília,
que faleceu dia 8.

Segundo à Secretaria deEsta
do de Saúde de Goiás outros sete
casos estão sob investigação no

Estado. A secretaria interina,
Mana LúciaCarnelosso, informou

. que os cinco casos confirmados no
estado até agora são da forma

silvestre, contraídos em áreas de
mata e regiões consideradas de
risco. "Está descartada a febre
amarela urbana", garantiu. (Terra
eOGlobo)

-

Da Redação
rrdactlo@ocofrriodopovo.eom.brECONOMIA

Pessimismo

Inflação americana.
A inflação alcançou em Z007 seu maior nível nos últimos 17 anos

..

nos Estados Unidos, com uma alta de 4,1%, impulsionada pelo forte
aumento dos preços da energia e dos alimentos, informou ontem, o
Departamento do Trabalho do' país.É ámaior cifra que se registra
desde 1990. Em 2006, a inflação foi de apenas 2,5%. Semos álimentos
e a energia, o índice de base aumentou 2,4% em 2007, contra 2,6%
no ano anterior. Do lado da energia, o aumento de 17,4% é o mais

forte registrado desde 1990. Foi estimulado pela forte progressão dos
preços da gasolina (29,6%) e do fueloil (32,5%).Em relação aos

alimentos, o ano terminou com uma alta de 4,9%, com o maior

aumento registrado em produtos lácteos desde 1973 (13,4%).

A inflação em alta piora o ânimo dos mercados, já abalados por
dados ruins sobre a economia do país.Na terça-feira, foi anunciada a

quedade 0,4% nas vendas varejistas emdezembro, comparativamente
aomês anterior. Tambémna terça, a notícia de que oCitiroup fechou
oquarto trimestre de 2007 comprejuízo deUS$ 9,8bilhões, aprimeira
perda desde 1998, agravou o pessimismo dos mercados. O rombo,
mesmo menor do q�e as expectativas, mostrou que o impacto da
crise global de crédito no setor financeiro ainda não está totalmente
avaliado.

Crise externa
Na avaliação do ministro da Fazenda, Guido Mantega, a crise no

mercado externo, desta vez renovada por análises do ex-presidente
do FederalReserve (BC norte-americano) sobre os riscos de recessão .

no país, e pelo anúncio de prejuízo de instituições financeiras norte
americanas, se "agravou umpouco".Óministroponderou, entretanto,
que se houver "alguma desaceleração" da: economia mundial, ou
recessão nos Estados Unidos, que a crise poderá ter "alguma
consequêncía pequena" sobre o Brasil. "Mas continuomantendo as

minhas previsões de que o Brasil terá um crescimento robusto em

2008, em tomo de 5%", afirmou. Ele não soube avaliar se aeconomia
dos EUA entrará efetivamente em recessão - caracterizada por três
trimestres consecutivos de recuo no PIB.

Impacto.
oministro avaliou tambémque até omomento a crise externamo

teve forte impacto na economia internacional. "Por enquanto temos
uma criseno setorfinanceíro americano,mas tambémde outros países .

.
Se essacrise se transíormar emuma crise da economia internacional,
poderemos ter alguma consequência. Mas o Brasil está muito bem
posicionadopara fazer face à esta desaceleraçãoda economiamundial
por causa do nossomercado interno", acrescentou.

Gelada
A fabricante de bebidas Ambev vai lançar ainda neste mês uma

·latinha de cerveja que mudáde cor e mostra quando a cerveja está
gelada. A nova embalagem, inicialmente disponível na marca Skol,
é resultado de uma parceria entre a Ambev e a Rexam, companhia
de embalagens de origem britânica quetem nove fábricas e mais de.
1.000 funcionários no Brasil. De acordo com o diretor comercial da
Rexam, Renato Estevão, uma parte do rótulo da latinha é impressa
com uma tinta especial, originalmente branca, que fica azul quando
a cerveja atinge a temperatura ideal para consumo, de acordo com
osmestres cervejeiros.Naembalagemque será lançada, a tinta estará

em uma seta impressa no centro da logomarca da Skol.
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NO JOÃO MARCATTO
Julimar Pivatto
Psportl'@ocorrl'iodopovo.com.br

. LINHA DE FUNDO
No tricolor
Depois de voltar das férias, a primeira coisa que fiz foi visitar o Estádio João
Marcatto. A surpresa foi muito boa. A movimentação por lá é muito grande.
Mas o que mais deixou animado é como o trabalho da diretoria vem sendo
'bem feito. Depois dos percalços para conseguir montar a equipe, a

motivação voltou nos bastidores do clube. Outra coisa positiva foi que a

diretoria já avisou que não vai parar depois do Catarinense. Vai disputar a
Copa Santa Catarina, dando assim, continuidade no trabalho e certeza que
teremos futebol profissional o ano inteiro.

Copa Norte 1
.

Foram definidos os confrontos
da Copa Norte, neste ano'
. rçanlzada pela Liga Mafrense
d. Futebol Amador. De
Jarauá do Sul, o campeão da
Prime, rona João Pessoa abriu
mão de participar e, com isso,
o Vitória foi convidado e

estréia dia 24 de fevereiro, em

Joinville, contra o América.

Apresentação
Nesta sexta-feirp, no Hotel San
Sebastian, acontece a

apresentação do novo -un�orme
do Juventus para o Catarinense.
Também serão mostrados os

novos patrocinadores sendo que,
'

um deles, pode ser considerado o

maior que o clube já teve em sua

história, quando se fala de
investimento.

Trabalho de pintura das arquibancadas começou ontem pelas cadeiras e deve ficar pronto até a estréia no domingo

Copa Norte 2
o vice-campeão Cruz de Matta
confirmou presença e joga no mes

mo dia, contra o Krona (Joinville),
em casa. Os outros confrontos se

rão entre Tuper (São Bentodo Sul) x
Tupy (Joinville), Serb (Joinville) x
Ypiranga (São Francisco do Sul) e

União da Vila (Mafra) x Torino (São
Bento do Sul). O regulamento é o

mesmo da Copa do Brasil.

Malwee
A Malwee se reapresentou no

último dia 10 e terá pela frente a
Superliga já a partir de
fevereiro. O primeiro jogo será
no dia 11 de fevereiro, às 20h30,
contra o Garça (SP). Além dos
paulistas, estão na chave dos

jaraguaenses Granja (CE),
Tapajós (RO), Uberlândia (MG)
e Pédro Afonso (TO).

Juventus acerta os últimos
detalhes antes da estréia
Cinco jogadores
ainda não estão com a

documentação liberada

que veio do Iraty (PR), tem
vínculo com oXV de Jaú (SP) e,
precisa resolver o problema com
o clube paranaense. O lateral

,

Cris está federado emGoiás, mas
atuou no Rio de Janeiro e os ca

riocas precisam enviar a libe

ração para os goianos. O lateral
Carioca também depende da

liberação da Federação do Rio
de [aneiro. Por fim, Wilson
(antes conhecido como Xuxa e

que atuava no futebol amador),
deve ter sua situação regula
rizada até a próxima semana.

Ontem os jogadores fizerammais

um jogo treino à noite, de novo'
-

contra o Vitória, mas no Estádio
JoãoMarcatto.

entrar em campo.
Amovimentação é grande no

campo e nas arquibancadas. A
vistoria feita pela Federação
Catarinense de Futebol apontou
três pontos a serem trabalhados
- a construção de bares sem

estrutura de madeira, a identi

ficação de saídas e bilheteria da
torcida visitante e um doeu
mento, assinado por um enge
nheiro civil, atestando a quali
dade e a segurança das arqui
bancadas. Este ofício tem de
ser entregue ate hoje, na sede
da FCE

Alémdos detalhes estruturais,
a diretoria também regulariza a

situação de atletas. O zagueiro Jé,

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÃ DO SUL
O Campeonato Catarinense

começou ontem, mas à Juventus
estréia apenas no próximo
domingo, em casa às 16h, contra
a Chapecoense, que é a atual

campeã estaduaL Enquanto isso,
a diretoria dá os últimos retoques
no Estádio João Marcatto e

regulariza a situação de cinco

atletas, todos com problemas na
documentação. Até nesta sexta
feira, pelo menos quatro devem
ter situação legalizada, para

Figueirense faz último treino no

PR e se reapresenta hoje em Aoripa
FOZ DO IGUAÇU
,o grupo do Figueirense

realizou na manhã da terça-feira
o seu último treino na cidade de
Foz do Iguaçu, local da pré-tem-

. porada, que teve iníciono último
dip. 5 de janeiro. O técnico Ale
xandre Gallo mais uma vez co

mandou um trabalho tático

coletivo, no campo do hotel, já
visando a formação do time que
estréia no Campeonato Catari
nense da Divisão Principal no
próximo domingo contra P.

[oinville, às 16 horas, na Arena
Joinville.
A viagem de retomo a flo

rianópolis foi no início da tarde
de ontem, com chegada prevista
para a madrugada de quinta
feira. Hoje, jánoCentro de For

mação e Treinamento do Cam
birela, em Palhoça, o grupo
treina em período único. Pela

'....___/ .

.

manhã, os atletas terão folga e,
à tarde, às 17 horas, recomeça

DIRETORIA APRESENTA PROJETÓ DE SÓCIO-TORCEDOR
Equipe catarinense volta aos treinos

-

hoje e estréia domingo contra o JEC
500 e receberá duas carteirinhas,
com direito a estacionar' o carro

dentro do JoãoMarcatto em dias
de jogos e ter acesso às cadeiras.

O Sócio Coberta pagará urna
parcela de R$200, receberá urna

carteirinha e terá livre acesso à

arquibancada coberta nos. dias de

jogos. Já o Sócio Descoberta

pagará uma parcela'de R$100,
receberá uma carteirinha e terá

livre acesso' à arquibancada
descoberta nos dias de jogos.
No caso do Sócio Descoberta
a economia chega a R$65
sobre o preço do ingresso na
bilheteria. O Juventus já está
cadastrando os interessados
em aderiremao projeto.A ade
são pode ser feita por telefone
(3276-3150) oupessoalmente
na secretaria do clube.

O Juventus tem um novo

projeto de sócio-torcedor. Ao
contrário do ano passado,

I quando era cobrada urnamen
salidade do torcedor, desta vez
.o clube irá trabalhar pacetes
promocionais. Para o Cam

peonatoCatarinense serão três
,

as categorias de sócios: Fiel,
Coberta eDescoberta.OSócio
Fiel pagará uma parcela de R$

a preparação.
OAVID tambémdeixouontem

Gravatal, noSul do Estado, onde
fazia a pré-temporada. Depois de.
serem liberados para rever os

familiares, os jogadores se

reapresentaram às 16h, na

Ressacada, para um trabalho
tático com Sérgio Ramirez.
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Ronaldo arren�a ilha em Angra dos
e
>

••,ó��i� e pode�á usá-la por 50 anos

...

Jorge Preá (E) e Diego Souza (D) chegaram ontem no alviverde com forte aval do técnico Vanderlei Luxemburgo

Palmeiras encerra a novela
e apresenta Diego Souza
o atacante Jorge Preá
tambem �hegou ontem

no farque Antártica

. SÃO PAULO
O Palmeiras apresentou ofi

cialmente ontemoprincipal refor
çopara 2008: omeiaDiego Souza.
Na primeira entrevista, o jogador

.

afirmou que o fato d� trabalhar
com Vanderíei Luxemburgo e ter

oportunidade de conquistar títulos
pesou na decisão de vir para o

clube. "Eu tinha algumas opções,
mas, quando foi o momento de

escolher; quis o Palmeiras. Todos

conhecemo histórico do Luxem-

burgo. É um treinador que sabe
montar equipes, está sempre COh

quistando títulos", afirmou.
O jogador também aproveitou

pata explicar o desfecho da

negociação. "Quando. cheguei
em Portugal, o presidente do
Benfica disse que não queria me
vender para o Grêmio.A relação

.

não era boa. Aí e�tão falei que
queria o Palmeiras", revelou.
Diego Souza ainda não conhece
os novos companheiros, mas
confia no bom desempenho da.
equipe neste ano. "Tudo que é

campeonatovamos chegar, vamos
conquistar títulos", prometeu o

jogador, que não vê problema na

expectativa que sua contrata

ção gerou, principalmente nos

torcedores.
Além de Diego Souza, o .

Palmeiras apresentou também o

atacante Jorge Preá. E no dis

curso, o desconhecido jogador,
que foi contratado por em

préstimo do Pelotas, por in
dicação dó treinador, mostrou
bastante personalidade. "Não
costumo perder gols", avisou.
"Pode ser de bico, de cabeça, de
qualquer jeito. Sobrou na área,
eu faço", emendou. O atacante

mareou 18 gols pelo Pelotas na

disputa da segunda divisão no

Rio Grande do Sul.

Técnico italiano é investigado por evasão fiscal
TURIM

O técnico italiano Pablo

Capello, atualmente no comando
da Seleção da Inglaterra, está
sendo investigado no seu país
natalpar suspeita de evasão fiscal.
A justiça de Turim abriu processo
de investigação há cerca de dois
meses, depois de terordenado, em
junho de 2007, várias diligências
em busca de documentos.

r

. Omotivo da investigação da
autoridade fiscal de Turim,
onde o treinador tem residên
cia, seria a renda que Capello
obteve no período em que era

treinador da Roma e da [uven
tus e que não teria declarado,
de acordo informação do jornal
italano 11 Giornale. Em par
ticular, os alvos seriam os pa

gamentos recebidos porCapello

de patrocinadores, que o téc
nico teria desviado para algu
mas empresas estrangeiras.

"Ao lado demeus advogados,
eu sempre tentei tocarmeus ne-

.

gócios com integridade. Já infor
mei a Federação que minhas
contas estão em ordem e que
nenhum problema irá interferir
no meu trabalho", disse Capello
ao site da Federação Inglesa.

... RIO DE JANEiRO
Ronaldo já sabe onde

.' descansará depois de pendurar
as chuteiras. Segundo o jornal

..s
: sport; daEspanha, o atacante do
:'Milan arrendou no. fim do ano
.

passado um� das 365 ilhas de

Angra dós Reis, cidade.litorânea
que fica a uma hora do Rio de

Janeiro e que é considerada um

paraíso para quem pode pagar o
alto preçQ cobrado pelomercado
imobiliário. O'craque passou o

réveillon no município e, se

gundo o jornalOGlobo, usou até
uma camisa do Flamengo lá.

O valor do acordo não foi,

divulgado, mas sabe-se que

R�naldo pod�rá utíli�ar os

benefícios do local pelos
próximos 50 anos.

- Por lá, ele poderá se deliciar
em águas azuis; relaxar ob
servando a vegetação tropical e,
principalmente, usufruir da
intimidade da ilha. Angra dos
Reis é uma das cidades pre
feridas pelos turistas que vão ao
Rio de Janeiro pensando em des
canso. São dezenas de resorts e

hotéis de luxo. No entanto, a

preferência dos visitantes está

no mar, na privacidade das
. ilhas. Muitos famosos têm casas

na região. Ronaldo é apenas
mais um-deles.

Ralf Schumacher critica Toyota por.
postura, adotada na. última temporáda'
BERLIM

O alemão RalfSchumacher,
ex-piloto da equipe Toyota, afir
mou ontem que a escuderia ja
ponesa exagerou nas suas ex

pectativas e ambições para a'

temporada de 2007 doMundial
de Fórmula 1. O piloto acredita
que essa pressão atrapalhou o

desempenho de todos. Desde a

sua criação, a Toyota tem in
vestido muito dinheiro para
colocar sua equipe entre as mais

fortes do grid. No entanto, os

resultados não têm correspon-

dido às expectativas.
'

"Em um grupo como esse, a

pressão paia se ter sucesso é

maior, especialmente quando
existe tanto dinheiro no ne

gócio e, aomesmo tempo, pouca
coisa é conquistada. As pre
tensões eram altas demais. ,A
Toyota sempre' disse que ven

ceríamos, mas isso não aeon

teceu", afirmou Ralf. Em 2008,
a escuderia vai alinhar no grid
com o italiano Jamo Trulli e o

alemão rimo Glock, atual

campeão da Fórmula GP2. _

DIVULGAÇÃO

Rail Schumacher acredita que Toyota exagerou nas ambi�ões em 2007

'j
,
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