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87 anos de su

•

Esta e a palavra de ordem para a equipe
o Correia do Povo
Para tra<;ar uma hist6ria de sucesso e preciso muita organizacao,
Criterio e responsabilidade. Quando essa trajet6ria chega aos 87

,

anos, entao, e porque certamente existe um ingrediente especial: a

�aixa� por aquilo que se faz. E com essa paixao que a equipe de 0
OtrelO do Povo trabalha diariamente, seja nos services internos

o� externos: na busca pela inforrnacao correta, no atendimento ao
.

�ubhco, venda de amincios, assinaturas, financas, diagramacao,
11u:pressao e circulacao. 0 importante eo jornal chegar as rnaos do
elto I

r com a qualidade que ele merece.

era�ao

Jornal na sala de aula e ferramenta
dldatica

Um vefculo de comunicacao feito pp,(
profissionais cornprometidos

o Projeto [ornal na Escola, desenvolvido em parceria entre a

Secretaria Municipal de Educacao e vefculos de comunicacao, leva
o Correio do Povo dire to para todas as salas de aula do ensino

fundamental publico de [aragua do SuI. A diretora da Escola de
Ensino Fundamental Albano Kanzler, no Bairro Nova Brasilia,
Marilice Fernandes Heidemann, destaca que 0 jornal e disputado
na sala de aula e um grande instrumento de apoio didatico,
servindo como ferramenta para uma serie de atividades
educacionais, dentro e fora da classe.

A equipe de profissionais que ttabalha na redacao do jornal 0
Correio do Povo esta comprometida com a qualidade do

veiculo, como um todo. Em depoimentos os jornalistas
revelam como e 0 dia-a-dia da redacao, qual a visao que estes

tem do jornal, contam como chegaram aqui e quais' as
expectativas que trazem consigo. Em duas paginas, com fotos,
voce podera conferir e conhecer de perto estas pessoas que
passam horas diarias pesquisando, entrevistando, fotogrando e

diagramando 0 seu jornal. '
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87ANOS

Missao ossfvel
Fidelidade e respeito tem pautado nossa norma de conduta
ha mais de oito decadas. Assim tem sido e assim sera

Os 87 anos comemorados pelo 0 Correio do Povo no
ultimo dia 10 de maio nao representaram apenas uma

mera referencia no calendario. Antes de tudo,
representa a saga de jornalistas que se sucederam a
frente de urn dos mais antigos jornais do pais nestas rna is
de oito decadas e meia, no distante ana de 1919,
Enfrentando, durante todo 0 tempo e ainda hoje, as

adversidades proprias de urn mercado cada vez mais

competitivo. Mesmo assim, mantendo-se fie 1 a linha
editorial adotada na segunda decada do seculo 20, de
nao engajamento a causas que nao reflitam interesses da
sociedade como urn todo. Nisso tivemos papel
fundamental como principal porta-voz da regiao na luta
pela emancipacao politico-administrativa de Jaragua do
SuI, localidade colonia que se transformou em, em 25 de
julho de 1934, em uma das maiores cidades do Estado
simbolizada, entre outras coisas, pelo seu exuberante
parque industrial considerado com urn dos mais

eimportantes e modernos do SuI do Pais. Por emitir, as
vezes e em cumprimento de sua postura editorial desde
seu nascimento opinioes diversas aquelas via de regra
caracterizadas por generosas ofertas de dinheiro publico,
ao longo do tempo 0 jornal tern sofrido e sofre sancoes

economicas de orgaos piiblicos cujos dirigentes nao
admitem questionamentos que possam,de alguma
forma, levantar verdades e, por consequencia, arranhar
a imagem dos poderes constituidos. 0 saudoso Eugenio
Victor Schmockel, ernerito professor de nao poucos que
agora nao aceitam uma imprensa investigativa, sofreu
na propria pele as consequencias reservadas aqueles
que, no exerdcio da profissao, embora 0 peso do fardo
que carregam, nao costumam dobrar a espinha ao som

do tilintar de moedas. Nem tampouco se prestam a
subserviencia. Fidelidade e respeito tern pautado nossa

norma de conduta. Assim tern sido e assim sera, embora
f contragosto dos que preferem, por razoes mais que
obvias, compartilhar suas "verdades" com a imprensa
atrelada. A nossa historia se confunde com a historia da
cidade, com a historia de urn povo que soube construi-Ia
para ser 0 que e, urn dos orgulhos do pais. 0 mesmo

orgulho que temos em chegar a cada dia as maos de
milhares de leitores sedentos pela informacao por
inteiro. Oaqui a treze anos vamos comemorar nosso

centenario. Juntos, com certeza e ainda mais
determinados em cumprir a missao que nos foi delegada,
a de priorizar a verdade.

.

o CORREIO DO POV�
�

Liberdade de expressao no Brasil
Comernorou-se dias atras,

com pompa e circunstancia, 0
Dia Mundial da Liberdade de
Imprensa, criado pela ONU.
Essas datas nao sao instituidas
por acaso. Elas existem para
defender ou promover direitos
fundamentais que estejam sob
ameaca em uma ou mais partes
do mundo. E uma boa
oportunidade para se fazer
uma reflexao sobre 0 tema no

Brasil, analisando sua

e v o l u c a o hist6rica, 0

tratamento redentor que a ele
foi dado pela Constituicao de
1988 e as grandes questoes que
assinalam 0 debate do tema na

atualidade. 0 presente ensaio
e dedicado ao primeiro ponte:
a longa trajet6ria percorrida
ate a c o n s o l i d a c a o da
liberdade de expressao no

Brasil. Uma liberdade que
deve "s e r tratada c omo

preferencial, por ser

pressuposto para 0 exercicio
consciente e esclarecido de
todas as outras. A liberdade de
expressao foi consagrada em

todas as Constituicoes bras i
leiras, em letra de forma e

linguagem solene. Nada
obstante isso, sua historic tern

sido acidentada, marcada pelo
desencontro entre 0 discurso
oficial e 0 comportamento das
autoridades publicae. A cons

tatacao nao chega a ser

surpreendente e se insere na

ambiguidade tipica da hist6ria
brasileira, uma cronica da
distancia entre iritencao e

gesto. A hist6ria da liberdade
de expressao - conceito mais

abrangente, que inclui a

liberdade de imprensa - e
tambem a hist6ria da censura.

Censura politica, censura de
costumes, censura a service do
poder. A Constituicao de
1824 previa a liberdade de
expressao, sem dependencia de
censura. Mas nao era para
valer. Sua sorte era analogs a do,

!

principio da igualdade perante
a lei, igualmente proclamado
no texto constitucional, e que
conviveu com os privilegios da
nobreza, 0 voto censitario e 0

regime escravocrata. Com a

mesma falta de efetividade,
dispunha a Carta de 1891
ace rca do tema, acrescentando
a vedacao do anonimato. Foi
contemporanea impotente da
coacao aos orgaos de imprensa
e do empastelamento de
jornais. A Constituicao de
1934 introduziu expressamente
a possibilidade de censura

previa aos e s p e t ac u lo s e

diversoes publicas,
Logo a frente, dando inicio a

intolerancia com as ideias
opostas, foi editada a prime ira
Lei de Seguranca Nacional, em
1935. Com 0 colapso das
instituicoes democraticas e 0

advento do Estado Novo e da
Carta de 1937, irnplantou-se
urn rigoroso sistema de censura

previa a liberdade de expressao,
abrangendo a imprensa,
e s p e t a c u l o s e d i v e r s o e s

publicas. Urn decreto de 1939
previa, inclusive, a

possibilidade de proibicao da
circulacao de periodicos. Por
anos a f i o , 0 DIP
Departamento de Imprensa e

Propaganda foi 0 dono do
pedaco.
A Constitui<;ao de 1946

retomou a inspira<;ao do Texto
de 1934, em reprodu<;ao quase

literal, com 0 acrescimo da
vedacao ao preconceito de
ra<;a ou de classe. Contudo,
sob os efeitos da guerra fria,
prestou-se a interpretacao que
proscrevia 0 partido
comunista, permitindo a

c o n d e na c a o de i d e ia s a

ilegalidade. Ap6s 0

movimento militar de 1964,
foi editada a Constituicao de
1, de 1969, outorgada pelos
Ministros do?l967, logo
substitutda pela Emenda n

Ex er c it o , da Marinha de
Guerra e da Ae ronautica
Militar. A Carta de 1969,
procurando manter a fachada
liberal e com penosa
insinceridade, enunciava ser

livre a m an ife s t a c a o do
pensarnerito; mas afirmava
que n ao seria toler ada a

subversao da ordem ou as

publicacoes contrarias a moral
e aos bons costumes.
A referericia final a moral e

aos bons costumes n a o

constava do Texto de 1967. A
longa noite d i t a t o r i a l ,

servindo-se de leis e decretos
lei especificos, assim como do
voluntarismo d iscr icionar io
de seus agentes, trouxe 0

estigma da censura

generalizada aos meios de
cornunicacao. Suprirniarn-se
materias dos jornais diarios,
suje itando-os a estamparem
poesias, receitas culinarias OLl

espacos em branco. Diversos
peri6dicos foram apreendidos
ap6s sua distribuicao, tanto

por razoes politicas como em

nome da moral e dos bons
costumes. Na semana da
morte do jornalista Vladimir
Herzog, a manchete do

Pasquim era: "Tudo �rn

ordem!". Mas as letf:ju
estavam tortas e tornbadas.O
pais era vivido nas sutilezas e

nas entrelinhas. 1
1

No cinema, filmes erarn

simplesmente proibidos em
projetados com tarjas que
transformavam drama ern

caricatura. N as artes, 0 Ballet
Bolshoi foi impedido ge
d a n c a r no Brasil, pOI
constituir p r o p a g a njh
comunista. Na musica, havia
artistas malditos e outros �ue

,

s6 conseguiam aprovar sua,

letras mediante pseudonimo,
Nate le v i s a o , programa,
foram retirados do �r,
suspensos ou simplesmente
tiveram sua exibicao vetada,
Em momenta de paroxismo,
proibiu-se a divulgacao de ua

surto de meningite, para nao I

comprometer a imagem �o I

governo. Censura e�a

submissao do conteudo ,de
u m a' m a n i f e s t a c a o do

pensamento a previa
deliberacao de outrem, como '

condicao de sua veicula\ao,
Em todos os tempos e em I

todos os lugares, ela jamais ,e

apresenta como instrumentO r

d a in t 0 I era n cia, da

pre po tenc ia ou de outral

p e r v e r s o e s o c u l t a s. N r

contrario, como regra, desF6�
em nome da seguranca. dl ;

moral, da familia, dos bon! ?

cos tum e S. Nap d. t i ca, '

todavia, a censura oscila entre 'j'

o arb itr io , 0 capricho, 0

preconceito e 0 ridfculo,
Assim e porque sempre foi.

Luis Roberto Barroso, 48 !
Professor de direito constitucional e advoga \
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Francisco Alves: urn pouco
de medico � urn pouco de louco

CP:Como voce analisa a

atua�ao da imprensa
�scrita diante do atual
irnomento que 0 Brasil
t
.

atravessa ?

Francisco: a imprensa
escrita teve, tem e sempre

��ra, um papel fundamental
na forma�ao de opinlao dos

brasileiro�. Ela deixou de ser

apenas uma mfdia

"denuncista" para se

transformar em real

representante dos interesses

do povo, atraves da

apresentacao nua e crua da

realidade poiftica que 0

Brasil enfrenta. Depois da
ditadura este e 0 primeiro
momenta em que a

imprensa, notadamente,
escrita tem oportunidade de

revelar os bastidores da

poiftica nacional, mostrando

que 0 PT e apenas um

partido, como outro
qualquer, com seus defeitos
'e algumas qualidades. E que
o presidente Lula nunca

passou de um discurso

. populista, mas sem
j"

.conteudo, Este e 0 momenta

.para a imprensa mostrar

[fiiS�n�ao,
de separar 0 joio do

singo,de valorizar a

I :ndepend�n( ia ed ito rial.

[rep: De que forma voce
\"conceitua 0 governo de

I,Santa Catarina?
),

'Francisco: sem ideologias,

l[ acredito que esta e uma das

:,administra�6es estaduais
I�ue mais privilegiaram 0

,Inorte do Estado, e neste

contexte, nossa reqiao.
>Jndependente da atual
situa�ao financeira do
'Governo do Estado acredito
que 0 saldo para 0 Vale do

,\tapocu foi muito positivo.

"

o diretor editorial e administrativo de 0 Correio do Povo, Francisco Alves, 42 anos, 17 dos quais a frente das

operacoes do jomal, e natural de Massaranduba. Formado em administracao, com varies curses de

especializacao em gestae, Francisco comecou a trabalhar aos 7 arros, na agricultura familiar. Ate 14 anos sua

rotina, ngida, era dividida entre enxadas, foices, cademos e lapis. Tinha como sonho profissional a medicina,
da qual chegou bem perto, trabalhando como enfermeiro no Hospital Sao Jose e em farmacias de [aragua do

SuI. Em 1989, chegou para administrar 0 Correio do Povo, tradicional jomal pertencente, a epoca, ao sogro

Eugenio Victor Schmockel. Seu primeiro desafio foi modemizar 0 veiculo, entao sernanario, contratando

profissionais para desenvolver um novo projeto grafico. Se considera um eterno insatisfeito, no sentido de

buscar, diariamente, mudar 0 jornal, criando, inovando, investindo e, principalmente,'acreditando que 0

melhor ainda esta por vir.

Acredito que, apesar disto, a

eleicao sera disputada, voto a

voto,urna a urna.Com

certeza, esta sera uma das

mais interessantes disputas
poifticas ja observadas em

Santa Catarina.

como se posiciona neste

contexto?

,falecimento do"seu"Geraldo

Werninghaus, nenhum outro

Ifder nato apareceu. Ele era

bom de trabalhar. Era, acima
de tudo,leal.Tivemos alguns
atritos, mas a honestidade e a

verdade sempre

prevaleceram. Com el� nao

havia demagogia, era um

gestor de verdade, um

exemplo para Jaraqua do Sui

e reqiao. Em pouco mais de

dois anos como prefeito,
Geraldo fez mais do que

alguns em todo 0 mandato.

Espero que tenhamos
novamente, um empresario
sentado na cadeira de prefeito.

Francisco: infelizmente, nossa

reqiao nao teve grande
evolucao politlca.Jaraqua do
Sui, por exemplo, atravessa
uma epoca que nao vai deixar

saudade. Depois doCP: E 0 Vale do Itapocu,

aimed I
Unimed. Seu Plano, Sua Vida

3370 2200
www.unimed.com.br

'

CP: E 0 momenta econemlco,
como voce avalia?'

·l
,

Francisco: sem duvida, i

passamos por um dos piores
momentos da economia

global.A baixa cotacao do
d61ar deixa ernpresarios do sui
do Brasil, uma reqiao
exportadora por natureza,
trabalhando no vermelho.

Contudo,o cenario econ6mico
nacional ainda se desenvolve

devido a natureza

empreendedora da ciasse

empresarial. Em Jaraqua do
Sui, por exemplo, 0
associativismo desenvolvido

pelas Acias e entidades

interligadas,e fundamental
para 0 crescimento da reqiao,
corno um todo.Grandes,
medias e pequenas empresas
trabalham na mesrna direcao,
no sentido de valorizar

pessoas, produtose services.
Os empreendedores da reqlao
vivem aqui, investem aqui e
valorizam esta terra. Da

mesma forma, quem chega
aqui para trabalhar tambern
encarna este esplrlto.

CP: Como voce destaca 0

jornal no contexto regional?

Francisco: neste contexte 0

jornal 0 Correio do Povo se

coloca como importante, e

genufna, ferramenta de

desenvolvimento regional.
Nossa missao e defender os

interesses da mkrorreqlao de
forma intensa e constante.

Seguimos bons exemplos de
pessoas que promovem, mas

tarnbern criticam na hora

certa.O maior desafio e

continuar crescendo

regionalmente,com forte e

ampla visao estadual,
nacional e global.
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e�

�A voz do

�o Correio do Povo
� .'

�: A recepcionista Fabiane

�arrins e,a voz e 0 rosto do

1:0 Correio 'do Povo. Ela,
��que trabalha na empresa

I�a urn rn e s e cursa
II!:

�faculdade de admi-

�:nistrac;,:ao com enfase em

I";recursos
humanos, sabe a

:importancia de tratar bern

�odos que procuram 0

�·jornal. "Independente de 0

r dia ter sido ruim ou de
estar passando por uma

situacao dificil,' a recep
cionista deve ser atenciosa

e estar sempre disposta a

ajudar", comenta Fabiane,
que tambem auxilia toda a

equipe com services
- de

digitacao.

-', Atengao e nonestldade acima de tudo
(. -

j;. E no departamento
( , ,financeiro que acontece 0

. ; controle de cobrancas, das
.

contas a receber, do
:, pagamento dos fun
( : cionarios e do valor gasto
f
com os materiais

I comprados para a producao
J' do jornal. Ha onze anos

trabalhando no 0 Correio

Alessandra Goncalves
Cassuli afirma que passou
por varies departamentos
antes de trabalhar no setor

financeiro e que teve a

oportunidade de aprender
"de tudo urn pouco". "[a
com orcamento e dobracao
de jornal trabalhei na

grafica, com renovacao de

redacao. Foi urn grande
aprendizado para mim e

continua sendo, todos os

dias", afirma. A colega
Rosangela Minel afirrna
que as principais qua
lidades do profissional que
trabalha na area finance ira
sao a p a c i e n c i a , a

honestidade, 0 criterio e a

atencao.do Po v 0, a j 0 vern assinaturas, recepcao e

o CORREIO DO POVO

o trabalho do

telemarketing
Agenda, lista e telefone

sao as ferramentas de
trabalho das profissionais
de telemarketing. Todos �s
dias, elas seguem em bus�de novos leitores por mer
de telefonemas, semple
mantendo na voz a

serenidade e a �eguran�a,
"0 trabalho e realizado
com base em u ma

programacao: quando nao

conseguimos falar com uma

pessoa hoje, ligamos para
ela no dia seguinte para ver

se esta interessada ern

assinar 0 jornal", comentaa
profissional de t ele

marketing Ruth Silva,
ressaltando que gosta de
trabalhar com vendas par
telefone pela oportunidade
de conhecer pessoas
dife renre s. A missab,
entretanto, nao e s6 feitade

.

conq uis tas, pois nem

sempre as pessoas estao
dis pos tas aeonversar
"Nesses momentos e

preciso ser compreensiva e

educada acima de tudo",

Vivendo sob roda�
A equipe de 0 Correia

do Povo nao seria complet3
sem ele, 0 continuo George
Marschall. E ele quem faz
as cobrancas externas,

entrega de documentoS e

services de banco e de

cart6rio, auxiliado pela sua j

'indispensavel bicicleta,
George, que tern 16 anos e

trabalha no jornal ha un!

ana e meio, define 0

trabalho de continuo corno

"uma oportunidade de

aprender '0 tempo toM,
"Acho que 0 melhor
primeiro emprego que 'j

alguern pode pegar e 0 de

continuo, pois a gente [e )

documentos e sempre �,

conhece
.

pessoas e lugarel ?,

diferentes", reforca,
-------�----------�
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na equipe 0 Correlo do POVO

(
,

I�O departamento comerclal].,

',f..- venda de amincios e 0 controle de circulacao (entrega e

; assinatura) acontecem no departamento comercial.

Quando 0 jornal ganha um novo assinante, os dados sao

.repassados para a responsavel pela circulacao, Franciene
;l[fagundes, que encaminha para 0 entregador que faz

r}queJa rota. Depois, ela realiza 0 service de pos-venda de
.jassinatura, um acompanhamento para verificar se 0
� "

,; .cliente esta recebendo jornal corretamente. "0 fato das

,rpessoas lerem 0 jornal e muito gratificante, pois e 0

3fresultado do esforco de toda a equipe", conclui Franciene.
[,,0 departamento comercial conta com vendedores

Ojextemos, como Elizete Dalpiaz e Paulo Roberto Rosinski,
:;Hue realizam as visitas ao anunciantes. "Ojomal tern uma
b carteira fixa de clientes, tanto assinantes quanta
J anunciantes, e isso e resultado do bom produto que

,"pferece�os", ressalta a coordenadora do departamento,
Maria Aparecida Alves. 0 caderno de classificados e os

amincios sao criados pela diagramadora Bianca Cristina
, Deretti. Para isso, ela utiliza um programa de computador
chamado Corel Draw. Depois, os amincios sao

,

encaminhadospara aprovacao dos anunciantes atraves de

.fax ou e-mail. Assim que os classificados e os anuncios
.� estao prontos, 0 material vai para a grafica, onde sera

impresso.

IIiIl

nl
Unimed, Plano, Sua Vida

3370 2200
www.unimed.(om.br

,iVida louca da
'j.

:sredagao
aquele fato e oferecer uma
\

noticia "quente" e completa
par� 0 leitorno dia seguinte.A
equipe de redacao e formada

pela editora-chete, reporteres,
fotografos, diagramador e

auxiliar de redacao. Patricia
Moraes e a responsavel pela
edicao; e ela que escolhe as

pautas, divide entre os

reporteres, edita as materias,
faz as paginas nacional,
intemacional, estadual,
camarote, escolhe 0 que entra
e 0 que nao entra jomal, alem
de responder pela redacao. A
jovem Ana Lafs Schauffert

ajuda nessa tarefa: elabuscaos
principais eventos e

novidades do dia e os registra
na agenda, auxiliando toda a

equipe. Alexandre Alves, 0

2 Uma pequena parte dos
, acontecimentos do dia na

bregiao toma forma no

L departamento de redacao,
"onde a equipe busca as

principais noticias e 0

l'Contato com as fontes
(pessoas a serem en

[ trevistadas).Apesarde existir
luma agenda pre�
determinada, com os

'Principais eventos do dia, 0
trabalho e baseado
principalmente no im
proviso: quando acontece

,Um imprevisto, reporter e

fotografo se deslocam
irnediatamente para registrar

diagramador, e quem "monta"
as paginas do jomal com os

textos e as fotos, um trabalho

que exige muita atencao e

paciencia. Os reporteres sao

Celso Machado, Carolina
Tomaselli, Carlos Brandao,
Kelly Edmann e Daiane

Planejamento
estrateqlco

Zanghelini, e os fotografos,
Cesar Junkes e Piero Ragazzi
de Freitas. Enquanto 0

fotografo Cesar esta no

jornal ha 14 anos e e 0 mais

antigo da equipe, 0 colega
Piero e 0 mais novo, ha duas
semanas.

o jovem Leandro
Schmo ckel Goncalves
acompanhou como

funciona 0 processo
de c o n f e c c a o do

j ornal, e hoj e ele e

r e sp ons av e I pelo setor

de planejamento
estrategico, inserido no

departamento de

administracao. Leandro
lembra que no infcio,
trabalhou com gravacao
de chapa, fotolito e

dobracao de jornal, na

grafica, mas tarnbern j a
fez os classificados e

trabalhou como

continuo. "Adquiri

experienci a em varies
"se to r e s , e isso foi
u t il para 0 que eu faco
hoje", explica,
destacando que 0 setor

de "p l a n e j a m e n t o

estrategico foi criado
recentemente e mostra

o objetivo da ernpresa
em oferecer um jornal
cada vez melhor ao

leitor.
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o Correio do Povo: urn [ornal
Urn ana de rnuitas canquistas e sabretuda de aprendizada

jaragua do SuI- Junto com 0 aniversario do 0 Correio
do Povo, eu completo urn ana de empresa com muito

orgulho dos avances que conseguimos e ja focada nos

novos desafios.Entre os avances, dos quais coordenei,
estao, a implantacao do 0 Correio Esportivo (filho do
reporter [ulimar Pivatto) e a ampliacao do jornal.
Muita dor de cabeca, noites mal dormidas e reuni6es

interrninaveis, mas 0 resultado positivo fez que isso nao
tivesse a menor importancia.A satisfacao em poder
trabalhar no segundo jornal mais antigo do Estado e
enorme e dificil de descrever. Sou farmada em

jornalismo pela PUC de Parto Alegre, conhecida como
Famecos. Trabalhei em assessorias de imprensa, no

-canal de televisao SBT, no jornal do Centro e fui
convidada a trabalhar como correspondente da Zero
Hora em Uruguaiana ao mesmo tempo que recebi a

,proposta de ser editora em [aragua do SuI, onde meus

pais ja moram ha mais de tres anos. Saf do Rio Grande
do SuI com a certeza de que minha vinda para ca nao

.

seria obra do acaso. E nao foi, 0 aprendizado e
constante e as barreiras profissionais aos poucos vao

-,

Responsabilidade de
cornpor graficamente
'n jornal

Diagramar urn jornal com
tanta tradicao e historia como

o Correio do Povo e uma
tarefa de muita respon
sabilidade e prazer. Saber que
milhares de pessoas estao
vendo 0 seu trabalho e

realmente muito gratificante.
Mas 0 que faz urn dia

gramador? Essa e uma

pergunta que escuto fre

quentemente.
Cabe a esse profissional 0

service de compor grafi
camente as paginas com os

textos e fotos. A finalidade e
tomar 0 jornal 0 mais legfvel
possivel. Feito isso as paginas
sao enviadas a grafica via

internet, la sera impresso e

encaminhado as bancas e

assinantes.
Dedico-rne a essa atividade

ha mais de dois anos e esta
sendo uma experiencia
valiosa. Nunca imaginei que
me tornaria urn diagramador.
Parab�ns 0 Correio do Povo

pelos 87 anos e vida longa a

informacao!

Alexandre Alves .. Diagramador

caindo, fazendo de cada pequena conquista uJ
grande vitoria. Minha rotina comeca no meio d1
manha e nao tern hora para ac�bar, mas a equip
profissional e unida que formamos facilita e muito 0

trabalho da redacao. Sao seis reporteres, do�
forografos, uma estagiaria, urn paginador e eu, Patricia
Moraes que lidero a equipe. Mas, a verdade e que el�
muitas vezes acabam me liderando tambem, afingi
tudo e troca e todos temos 0 mesmo objerivo; fazera

I

melhor edicao possfvel.
A paixao pelo jornalismo e a busca pela noticia sao a!

caracterfsticas responsaveis pela qualidade dn
impresso que 0 assinante recebe todos os dias em casa

A in tegracao de todos os setores, comercial,
telemarketing, financeiro, impressao e entrega
tarnbern faz a diferenca no resultado final, se alguma
etapa falhar todos acabam frustrados: Esse empenho e
reflexo da filosofia da empresa. Nao e a toa que 0 jornai
completa 87 anos de muitas conquistas e avances ea

I

iinica certeza e de que 0 melhor ainda esta por vir,
Patricia Morais .. Editora Estamos prontos para issol i

Liberdade para criar e contribuir com
aempresa

Liberdade. Este e 0 conceito do trabalho no 0
Correio do Povo. SQu jornalista desde 1988, ja
trabalhei em v ar io s e ditos grandes jornais de
Santa Catarina, mas em nenhum deles tive

tamanho espa�o p'ara desenvolver as pautas e

sugerir novas, como agora. Sabemos que liberdade
de imprensa e, na maioria dos casos, uma utopia.
Sempre buscada, mas quase nunca conquistada,
afinal, sobreviver e precise) e quem paga a conta

acha que pode escolher 0 prato principal. Aqui a

polftica adotada pela dire cao deixa bem clara essa

relacao comerc ial/r edacao. Esse tipo de respeito
aos profissionais e, na minha opin iao , 0 maior

ponto positivo da empresa. Sinceridade, acima de
tudo, e a melhor maneira para manter qualquer
tipo de relacao, inclusive trabalhista. Carlos Brandau .. Reporter

Anjos ou dernonos?
A velha-guarda do
jornalismo

Faco minhas palavras
.do jornalista Josias de
Souza, ha 20 anos

)
escrevendo na "Folha

Celso Machado .. Reporter

de Sao Paulo."Deus s6
criou 0 mundo em

sete dias porque
ainda n a o havia a

imprensa para e s c a

rafunchar a sua obra.
Hoj e demoraria muito
mais. E, ao final, seria
aberta a Cf'I do
Genesis. 0 Todo
poderoso, como se sabe,
esta em toda parte. Mas e
o diabo quem controla as

redacoes de jornal. Por
isso s6 publicam no ticia
ruim. E uma tentativa
cotidiana de provar que
Deus nao existe.Vem daf
que, a prop6sito de
vitaminar as suas vendas,
um jornal uruguaio
chamado "Ultimas

Notfcias" pas no ar um

video promocional que
acomoda os

jornalistas num

inferno dividido em

sete andares: 0 dos

rep6rteres
superficiais, dos
imprecisos, dos
tendenciosos, dos
presuncosos, dos sen

sacionalistas, dos servis e

dos que s6 se interessam

por dinheiro. Sobram
muito poucos, s6 os

rep6rteres do jornal
uruguaio". 0 exernplo
acima serve para se

entender 0 que sejam
jornais e jornalistas. 0
do vizinho pais, como se

ve, nao serve.

.. i

. Disposta a aprender
cada vez mais sote
as rotinas da redagao
Faz pouco tempo que

trabalho no Jornal 0 Correio.
do Povo, precisamente desde 2.
de marco de 2006. Considero
esta uma grande oportunidade,
ja que estou no 1Q semestre do
curso de Comunicacao Social
com Habilitacao em Jornalismo
.no Instituto Born Jesus/lelusc
em [oinville,
Aqui no Cp, a equipe leva 0

trabalho a serio e e tambem
muito divertida, estao sempre

.

dando dicas para que a gente
melhore cada vez mais, pois
para mirn a rotina de uma

redacao ainda e uma novidade.
Como auxiliar de Redacao, eu
recebo os e-rnails, atendo ao

telefone, sou responsavel pela
coluna das Ocorrencias
Policiais e por parte do espa�o
Extra, face enfim, um pouco de

varias coisas e acima de tudo
aprendo muito. Estar disposta e

ter a chance de errar, de OUVil,
de falar e de contribuir aqui no
jomal faz com que eu possa
melhorar cada vez mais 0 rneu

, trabalho.
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jma filha de Jaraqua pronta para encarar os
b.

�esafios

ingresseino jomal, pois atraves
dele conheci pessoas e lugares
especiais e que ate entao nao

me atinha.Na vida, acho que e
isso que vale a pena. Na

redacao do Cp, como

costumamos carinhosamente
chama-lo, passei por quase
todas as editorias, desde

quando 0 jornal ainda

:De malas sempre prontas para acompanhar 0

�melhor do esporte
do SuI, mandando as

informacoes do local da

noticia, 0 que traz ainda mais
credibilidade. Dentre os

eventos, posso citar a

cobertura das finais da Liga
Futsal, os Jogos Abertos de
Santa Catarina e 0 Tomeio
Intercontinental de Clubes de
Futsal. Fatos que comprovam

que 0 Correio do Povo esta se

comprometendo cada vezmais
com0 esporte e tambem com a

credibilidade das informacoes,

Julimar Pivatto - Reporter Esportivo

modernos, e com isso 'a

melhoria na qualidade de
nosso jomal.
Tenho muito orgulho de fazer

circulava tres vezespor semana.
'Iambern vivenciei fases que
considero decisivas deste
vefculo de 87 anos, como a

ampliacao de tres para cinco

e d i c o e s semanais, a

implantacao do Correio

Esportivo, 0 aumento de oito

para 12 paginas ... momentos
que serao sempre lembrados
nao so como grandes desafios

profissionais, .mas com 0

carinho deum filhaque idolatra

opai.

teito por pessoas comprometidas

m

Rime
Unirned.

3370 220

Uma nlstorla de sucesso esc rita por muitas

pessoas

Palavras nao podem explicar
a gratidao que sinto pela
equipe, por ter acreditado
em mim e ter me confiado a

profissao de reporter. Apesar
da minha pouca experiencia
na area jomalistica, ja me

senti parte de uma grande
familia assim que cheguei, ,

pois os profissionais com

anos "de casa" sempre me

trataram de igual para iguaL
Apesar de trabalhar no 0
Correio do Povo ha menos

de cinco meses, e dificil

pensar em viver em um

ambiente diferente da rotina

agitada da redacao. Cada dia
e urn desafio, uma

oportunidade para aprender
cada vez mais e aumentar a

certeza de que ainda tenho
muito 0, que aprender.
Par abe n s a todos o s

profissionais que escreveram

,Registro de fatos importantes e um casameoto duradouro

parte desta equipe, e saber que
de alguma forma meu

trabalho contribuiu para que

chegassemos ate aqui.

Cesar Junkes - Fotografo

Daiane Simara Zilnghelini - Reporter

e estao escrevendo a

historia desse vefculo de

comunicacao e ajudando a

tracar essa trajetoria de
sucesso. Muitas decadas
ainda virao.

Carolina Tomaselli - Reporfer

Clima poetico, frenenco e a eterna busca pela :

informagao
"Ha quem construa os

avioes, escreva as revistas

e, outros dedilham
violoes". E com esta frase,
e cantarolando a cancao
Bossa, de Duca

Leinde'cker, q u e

exemplifico 0 cotidiano
da redacao em que vivo

desde 0 inicio de 2006.
Uma sala tranqiiila as 8

horas, quando 0 som do

aparelho de cartao-ponto
. amanhece junto com 0

dia. Cactica no inlcio da

tarde, quando os teclados
dos computadores
fer v il h a.m , com 0 a s

n o t i c i a s do dia. E,
encoberta de satisfacao,
quando Ia fora, a noite ja
se fez presente ha horas,
com estrelas e lua cheia.
o jornalismo no 0
Correio do Povo e assim,

muito mais do q u'e

imaginei. E construir

frases, como se estivesse
construindo a v i o e s ,

prontos para voar em

voos panoram icos. E
dedilhar teclados, com:a
precisao de violces, que
nao podem desafinar. ',E
escrever sempre, ha todo
momento, com a

intencao: informar.

,I

r Dizem que muitas vezes nao

cenxergamos 0 que esta a nossa

rfrente. Foi exatamente neste

1Sentidoque0CorreiodoPovo
twntribuiu e contribui

rprofissional e pessoalmente na
minha formacao. Nasci e

�eresci em [aragua do SuI, mas,
Irligamos assim, so abri meus

.olhos sobre a regiao quando

;r

,
Sao dois anos de0Correiodo

:Povo. Cheguei aqui recem
formado e ainda "cru" em

experiencia jornalfstica.
-Muita coisa aconteceu neste

tempo. Uma delas foi a
1;:'�'\'''' ,....:n-,�l;

"criacao do Correio Esportivo,
Sum desafio pessoal e da

empresa de dar mais espa<;:o
para 0 esporte na regiao.
Outro fator importante que
aconteceu foi 0 de
\

acompanhar, de perto,

,�ompeti<;:oes fora de [aragua

Fa<;:o parte da equipe do 0
,

V:Jrreio do Povo desde 1992.

r;Nos primeiros 10 anos como

fotoUtografo enos ultimos 4,
como fotografo. Como

fotografo registrei fatos
importantes: na polinca, na

economia, no desenvolvimento
de nOSSa cidade, na cultura, na
saude e na educacao. Tambem
presencieimomentos de dor e

.
violencia no transito, nas

familias, etc.
Neste periodo acompanhei

o crescimento desta empresa.
aquisi<;:ao de novos

t'"
e quipam e n to s , m a i s

Kelly Erdmann - Reporter

o mais novo lnteqrante da familia 0 Correio do Povo

Eu sou 0 filho mais novo
do jornaL Sou natural de
Sao Paulo e faco faculdade
de Publicidade e Pro
paganda, mas a minha

paixao e fotografia, e deve
estar no sangue, pois meu

'

avo, Adolpho Ragazzi, foi
fotografo em Santos/SP na

decada de 40. Foi com ele

que descobri a arte.
o dinamismo de tra

balhar na redacao de um

jomal me fascina. Um dia
nunca e igual ao outro. 0
ambiente de trabalho aqui
e muito born. Os colegas

sao muito mais do que

colegas, sao uma familia. A
familia Correio do Povo, a

qual sou 0 novo integrante
e tenho muito orgulho de

fazer parte dessa historia de
87 anos.

Parabens Correio do Povo
-

!!

Obrigadomeu avo! !

Piero Ragazzi de Freitas
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jaragua do SuI - Para
colocar em c ircu l ac ao
diariamente urn veiculo de.
comunicacao atual, com

qualidade e, principalmente,
. que respeita a inteligencia e 0

senso critico dos leitores, 0

trabalho no jornal 0 Correio
do Povo e de 24 horas. Os

departamentos adminis
trativo e comercial iniciam 8
e encerram atividades as 18
horas. A redacao inicia 8
horas e encerra as atividades
por volta de 22 horas, a

impressao inicia 0 trabalho

•

Nerli, no jornal ha 11 anos

87ANOS o CORREIO DO POVO

despreocupadas com a

aparencia devido ao horatio
de trabalho, esta enganado.
Todas sao vaidosas, preo
oupadas com 0 bern vestir e

felizes com a funcao que

desempenham e horatio em

que trabalham. Marli Piekarz,
a mais extrovertida das tres,
ressalta que adora 0 trabalho
e que mesmo sendo mae de
tres filhos, 0 mais novo com

cinco meses, prefere trabalhar
de madrugada. "Gosto muito
de trabalhar aqui. Meu
marido fica com as criancas,
enquanto eu trabalho.
Quando chego ele sai para
trabalhar";: afirma Marli.
Fabiana e Suzete tern opinioes
semelhantes sobre 0 trabalho
no .encarte do jornal 0
Correio do Povo. "Gosto
muito do jornal e otimo
trabalhar aqui", diz Fabiana.
"0 trabalho e muito born.
Este h o r a r i o e m ai s

tranquilo", afirma Suzete.
Outra representante do

sexo feminino que enfrenta as

madrugadas levando 0 jomal

por toda a cidade e a

entregadora Nerli Kotarski.
Unica mulher de urn grupo de
13 entregadores se diz

apaixonada pelo que faz.

"Face isso ha 11 anos e nao

poderia querer urn trabalho
. melhor" , ressalta Nerli. A

entregadora afirma que neste

perfodo, praticamente, nao
teve problemasmais graves no
desenvolvimento de seu

trabalho. "Tirando alguns
caes que insistem em tentar

nos morder, tudo sempre
correu tranq iiilamente",
afirma. Correr, alias, e a rotina
destes entregadores, que
fazem 0 possivel para que 0

jornal chegue na hora certa na
residencia dos assinantes. 0
jornal 0 Correio do Povo
tern investido cons

tantemente na melhoria da
l o g Is t i c a de entrega,
colocando inclusive um

supervisor para verificar 0

andamento do trabalho.
Lucindo Fridrich, que esta na

empresa ha 8 anos e 0

r e s p o ns av e l pelo born

andamento da entrega. "Tern
entregadores que fazem mais
de 100 quilometros por dia. 0
de Massaranduba, p or

exemplo, anda 150 quilo
metros diaries. Alguma coisa

sempre acontece. Por vezes

fura urn pneu ou a mota

quebra e por isso 0 meu

trabalho e fundamental", diz
Lucindo. Quando acontece

urn problema mecanico ou

operacional, Lucindo resolve
utilizando urn kit socorro ou

24 horas de trabalho fazendo
urn jornal que respeita 0 leitor

colocando sua propria moto

para que a entrega seja
conclufda. "0 que nao pode
acontecer e 0 assinante Hear
sem receber 0 jornal", afirma,
"Em muitos casos os

assinantes ficam, ainda de
madrugada.. esperando 0

jornal. Na o podemos
decepcicna-Ios", finaliza
Nerli, pouco antes de sairpara
mais uma jornada de entrega
do 0 Correio do Povo, pela
madrugada de J aragua do Sui.

Atividades com 0 Correia do
Povo

A diretora da Escola de
Ensino Fundamental Albano
Kanzler destaca algumas das
atividades desenvolvidas na

quela instituicao de ensino com
ojomal0Correio doPovo:

·Com os amincios comer

ciais, editais emgeral e informes
publicitarios: analisam, dao
opini6es e relacionam com a

realidade de cadaurn,

<Cronicas: leem e inter

pretam

•Noticias diarias: analisam e

opinam oralmente ou por
escrito

Correio do, Povo na sala de aula e ferramenta dldattca

no fim da tarde e vai ate por
volta de meia-noite. E a

circulacao, que inicia 0

trabalho 22 horas e encerra

somente 8 horas da manha do
dia seguinte. Ou seja, 24 horas
no ar, sem interrupcao de
segunda a sabado. Contudo,
9S departamentos que
funcionam durante 0 periodo
de horatio comercial sao mais
conhecidos do publico em

geral. 0 trabalho da rna

drugada,· de impr e ssao ,

encarte e entrega, e pouco
conhecido, mas fundamental

c

para 0 sucesso do jornal e

satisfacao dos assinantes e

clientes. Quando a cidade
adormece, por volta de 23
horas, 0 trabalho delas
comeca. Marli, Fabiana e

Suzete sao
.

as responsaveis
pelo encarte. Sua jornada de
trabalho inicia 22 horas e se

encerra as 5 horas da mariha
do dia seguinte, quando todos
os jornais ja foram dis
tribufdos. Quem imagina
encontrar tres mocas mal
humoradas, sonolentas e

jaragua do SuI- 0 Projeto Jornal na Escola, desenvolvido em
parceria entre a SecretariaMunicipal de Educacao e vefculos de
comunicacao, leva0Correio do Povo direto para todas as salas
de aula do ensino fundamental publico de [aragua do SuI. A
diretora da Escola de Ensino Fundamental Albano Kanzler, no
Bairro Nova Brasilia, Marilice Fernandes Heidemann, destaca
que 0, jornal e disputado na sala de aula e urn grande
instrumento de apoio didatico, servindo como ferramenta para
uma serie de atividades educacionais, dentro e fora da classe.
"Desde as primeiras series ate a 8°, ou 9Q ano, 0 Correio do
Povo desperta interesse nos alunos. Eles querem ler, ver,
manusear 0 jornal, discutir com os colegas as noticias do dia,
enfim, refletem a realidade atual, motivando 0 senso critico",
informa a diretora. "Eles analisam, emitem opinioes, enfim,
interagem com 0 vefculo de comunicacao. Paramim esta e uma
oportunidade impar de acesso ao conhecimento, favorecendo 0
crescimento intelectual dos nossos alunos", destaca.
A professora de portugues Grace Bandeira Thibes, ressalta

que a utilizacao do 0 Correio do Povo em sala de aula fomenta
o senso critico dos alunos, alem de ampliar 0 gosto pela leitura.

"Temos uma aula de leitura por semana e utilizamos 0 jomal
para atrair 0 interesse dos alunos, pois 0 veiculo traz assuntos
dos mais variados, de politica, economia a esporte, que e urn dos
assuntos favoritos, principalmente, dos rapazes", declaraGrace.
A profissional do ensino destaca, neste contexto, a importancia
do jornal diario na educacao dos alunos, pois ele traz as noticias
que aconteceram urn dia antes ou informacoes sobre fatos que
estao acontecendo. "Isso nos proporciona a oportunidade de ler
e discutir sobre assuntos atuais, ressaltando. os parametres
educacionais de determinados assuntos", afirma a professora de
portugues. Ja a professora AdrianaNicolodelli, que da aula para
os alunos de quarta serie, tambem faz urn trabalho importante
com os alunos utilizando 0 jornal. "Nos incentivamos os alunos
a levaram para casa e socializar a leitura. A cada dia escolhemos
urn e sugerimos que ele faca uma leitura em conjunto com a

familia sobre determinado assunto. No dia seguinte discutimos
suas impressoes em sala de aula. Desta forma, alem de
incentivarmos a leitura em sala de aula, tambem fomentamos 0
gosto pela leitura junto a familia dos alunos", ensina.

•Reportagens: aproveitam
para pesquisar os assuntos

relacionados as disciplinas,
como .,meio ambiente, saude,

. polftica, economia, historia e

outras

• Classificados: trabalham 0

sistema rnorie tar io , as

operacoes basicas, juros e

porcentagens

•Cademo esportivo: leem,
dialogam e trocam ideias sobre
ao assuntos, sendo este urn dos
espacospreferidosdoalunos

•Alem disso, 0 jomal 0
Correio do Povo e utilizado para
trabalhos manuais e na

conscientizacao sobre a

necessidade de reciclagem
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