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Maitê Proença
'�nà literatura
A atriz mistura a sun história com

ficção' no livro Uma Vida Inventada.
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Quase metade dos casamentos na

Grã-Bretanha terminará em divórcio,
segundo úma projeção do Escritório
Nacional de Estatísticas britônico. O
levantamento mostrou que os divór
cios são mais comuns entre casais

jovens. Por outro lado, uniões que so
brevivem pelo menos 20 anos "rara
mente" terminam em separação. No
mês passado, estatísticas mostraram
que os casamentos caíram para o

menor nível desde 1862.

Fonte: BBC Brasil

eições são um

erdadeiro ritual
Malwee estréia
hoje no Mundial
Equipe de )araguá do Sul enfrenta o Irã,
que se atrasou para chegar à Espanha.
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Placetour'LEIA HOJE
Polêmica sobre
o nepotismo
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Oposição convoca
DUma Rou AQêncUi de Viagens

F�I projeta
desaceleração
o Fundo Monetário Internacional aler
to para o enfraquecimento dos exporta
ções mundiais e o declínio nos preços
dos commodities (matérias-primas).
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Falla de integrantes da base governista
garantiu a aprovação da convocação da
ministrá da Coso Civil. Mas questiona
mento oficial será sobre o PAC.
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OPINIÃO---------.--------

PRA NÓS, SIMPLES MORTAIS,
AUMENTO DE 35 REAIS.

VEREADOR EM SCHROEDER,
AUMENTODE

R$ 1.090,OO!

CHARGE

DESCOBRIR COMO ISSO
É POSSíVEL:

NÃO TEM PREÇO!

DO LEITOR

o resgate de
uma história
A Revitalização do Centro Histórico de Jaraguá do

Sul é o resgate de uma história para os jaraguaenses.
Um espaço onde iniciou o desenvolvimento e uma tra

jetória de evolução para diversos segmentos. Ao relern
brarmos, Jaraguá do Sul era uma simples vila agrícola,
a construção da rede ferroviária tornou-se uma contrí-

. buição decisiva no desenvolvimento da Colônia.
Inaugurada em 1910, a primeira estação foi utili

zada durante três décadas, quando não suportou mais
a demanda local. Deu espaço a uma segunda estação
- criada em 1943 - e transformou-se em um depósi
to de cargas. A vida social e cultural dos jaraguaenses
continuava girando em torno da estação, e com o trem

chegavam às notícias e atualidades. O transporte faci
litava a viagem entre a cidade e os grandes centros, e

servia de ligação do Porto de São Francisco ao Interior
do Estado e também ao Paraná. O comércio da cidade
cresceu e desenvolveu-se em torno desta estação.

É motivo de orgulho revitalizar um espaço como este

que resgata toda uma história e entregar a comunidade
uma obra que permite acesso à cultura, lazer, turismo. A
biblioteca pública, a partir deste mês, passa a funcionar
neste espaço nobre, facilitando acesso aos mais diversos
públicos, com amplo ambiente para pesquisas, leituras e

ainda acesso gratuito a Internet. Muitos caminhos foram
traçados até chegar a este momento, a administração pú
blica empenhou-se: proporcionou a compra dos prédios
e do terreno da antiga Rede Ferroviária, elaborou, enca
minhou e acompanhou o projeto junto ao Ministério da
Cultura, através da Lei de Incentivo (Lei Rouanet).

Na sociedade civil encontramos parceiros preocu
pados com o desenvolvimento da cultura de nossa ci
dade - WEG S/A, Zanotti S/A, Metalúrgica Trapp Ltda,
Duas Rodas Industrial Ltda, Mime distribuidora de pe
tróleo Ltda e as pessoas físicas que contribuíram para
esta grande obra tornar-se realidade. A entrega desta
obra fará parte da vida de nossos filhos, netos, bisnetos
dando continuidade à história de um povo trabalha
dor... O povo Jaraguaense.

NATÁLIA LUCIA PETRY, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL -

PREFElnJItA DE JARAGIJÁ DO SUL

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser
.

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

Rua Procópio Gomes de Oliveira. 246. CEP 89251-200. Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo. profissão. 'CPF e

* telefone (' não serãb publicados).

Qualidade de vida, saúde e meio ambiente

GUIDO BRETZKE,
PRES!DENTE DA
ACIJS • ASSOCiAÇÃO
EMPRESARIAL DE
JARAGUÁ DO SUL

Um dos efeitos mais perceptíveis do
crescimento econômico é o aumento do

poder aquisitivo impactando no consu

mo de bens duráveis como os veículos
automotores, por exemplo, refletindo
diretamente na qualidade de vida. É
por isso que cada vez mais, a sociedade
discute alternativas para que a interfe
rência de uma maior circulação urbana
seja a menor possível especialmente
sobre o meio ambiente, no sentido de
proporcionar que as condições de saú-

PONTO DE VISTA

de das pessoas possam ser preservadas
e melhoradas.

Com o aumento de suas frotas, em
grandes centros já se desenvolve pro
gramas que buscam oferecer ao cidadão
a perspectiva de alternar o uso dos veí
culos na locomoção ao trabalho e à es

cola, para citar as duas situações mais

usuais, aliviando o estresse e a segu
rança pessoal no dia-a-dia, com menos

impacto ambiental e maior preservação
dos recursos naturais. O caos' urbane, .

causado então pelas rotinas que todos
nós somos obrigados a cumprir, se agra
va diante da falta de infra-estrutura nas

cidades, como vias de circulação restri
ta a determinados tipos de veículos e de
áreas para pedestres €) ciclistas.

.'

Mâís do que esperar políticas pú-

blicas, entretanto, mudar esse quadro
é uma tarefa que precisa contar com

o engajamento de toda a sociedade.
De maneira criativa e principalmente
participativa, todos nós podemos fazer

parte do esforço para melhorar a quali
dade de vida da sociedade.

Mesmo que a realidade local seja di
ferente do que se vivencia em centros
mais desenvolvidos e com mais den
sidade populacional, pequenas idéias

podem resultar em grandes soluções.
Podemos começar a pensar nisso, com
patibilizando o benefício de contarmos
com uma natureza privilegiada que nos

foi deixada, com ações pró-ativas que
necessariamente não nos exijam gran
des investimentos, mas sim, dependem
do bom senso de cada um.
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----------pOLíTICA

FALA Aí!

"Prefiro comentar os
mortes que poderão

ser evitadas. "
HUGO LEAL (PSC-RJ), DEPUTADO

FEDERAL e relator da MP que
proíbe a venda de bebidas alcoólicas

em rodovias federais.

"Quem fala sobre isso
são os advogados."
LUll HENRIQUE DA SILVEIRA
(PMDB), GOVERNADOR,
sobre açõo no TSE que pede a

cassaçõo do mandato dele.

"As reivindicações
sequer receberam

adesão da categoria."
PAULO BAUER (PSDB),

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,
ironizando manifestações do Sinte
em Jaroguó na quarta-feira, 3.

,

Aleool e volante
Enquanto comerciantes do região do Médio e Alto Vale do Itajaí, fecham,
periodicamente, trechos do BR-470 em protesto contra o MP que proíbe o

vendo de bebidos alcoólicos 00 longo de rodovias federais, no Câmara dos
Deputados o impasse continuo. A base aliado do governo ainda não chegou o

um acordo. A tendência é acatar us sugestões do presidente dá Frente Parla
mentar em Defeso do Trânsito Seguro, deputado Beto Albuquerque (PSB-RS),
à esquerdo no foto, que advogo medidos mais rigorosos para quem dirige
bêbado. Ele defende que us punições deixem de ser definidos pelo limite
de concentração máximo de álcool- 0,6 decilitros por litro de sangue. Com
penalidades mais rigorosos aplicados o motoristas com qualquer vestígio de
uso de álcool ou de drogas. A queixo dos comerciantes é que o MP inviabiliza
empreendimentos no âmbito do turismo e o rede gastronômico, por exemplo.

NÃO CRÊ
Solidário à candidatura do empresário
Mario Glasenap à suo sucessão, o pre
feito Mário Peixer (OEM) disse ontem
à coluna não acreditar que pepistas
do velho guardo.tenham se bandeado
porn os lodos do pré-candidato o pre
feito do PMDB, Nilson Bylaardt. A não
set acredito que já tenham deixado o

partido. PPS, PDT e PR são legendas
que Peixer tento agregar à chapa ma

joritário apoiado pelo Executivo.

ALTERNATIVA
Por causo do ano eleitoral e com o

concordância do Ministério Público, o

secretario do Saúde de Jaraguá lanço
mão de processo seletivo para contra
tar novos médicos. Dos 18 vogas ofe
recidos em 2007, apenas cinco foram
preenchidos. Alguns reclamaram do
salário oferecido, como se não soubes
sem disso antes. Por enquanto, segue
o drama nos postos de saúde.

EDUCAÇÃO
"O país possui hoje um dos maiores
mercados de livros didáticos do mun
do. A diversidade é extraordinário,
mos eu não consigo entender o que
levo muitos escolas o, anualmente,
substituírem seus livros". O questiona
mento é do deputado Ano Paulo limo
(PT), autora �e projeto que dlsclpllnu
o uso de livros'didáticos em escolas
particulares de educação básico.

O CORREIO DO POVO lOSEXTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2008

Os 59 agentes do Programo de;'�pde Familiar do prefeitura de Ja{aguá
agora vão pedalar; As primeiras 2o"biticletasj{No�am entregues. Esses
servidores também võo ter mochilas, bonés, coletes de identificação;
capacetes, joelheiras, cotovelei(qs'e protetor solar. Segundo o prefei
tura, são os agentes recebem: R�;611, mais o vale-alimentação.

EP01ISMÕ1
Com base em precedente do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de
Justiça de Santa Catarina decidiu que projetos de lei contra o prático
do nepotismo são constitucionais quando o iniciativa parte do Execu
tivo. Propostos originados nos legislativos são considerados inconsti
tucionais. A decisão foi aplicado no município de'Cocal do-Sul, região
de Criciúma, informa o juiz de Direito Márcio Renê do Rocha.

região de Jaraguá do SYi!�t�.dos os projetos aprovados ou oUlda
em tramitação pondo fim ao nepotismo, sob orientação do Ministério
Público, são de iniciativa das câmaras de vereadores. Portanto, visto
os entendimentos do TSE e TJ catarinense, o possibilidade de recon

tratação dos demitidos não é mera hipótese. Ou é?

IRÔNICO
O vereador Ronaldo Raulino (PDT)Sugere uma reforma agrário específica para
Jaraguá do Sul. O moto que tomo canta de ruas em boirros, segundo ele, pode

como posto. E os pés de milho e soja que crescem ao longo do ferrovia,
fruto de grãos espalhados pelo All. já garantem uma boa sofro.

'MAlSOOIS
O TRE cassou mais dois mandatos de vereadores: José Schena, de Pai-
mitos, que em outubro do a ssado filiou-�e 00 PP. E de Jureni '

Togni, de Motos Costa, que e embro de 2007 deixoú o PR poro se

filiar 00 PSB. A alegação de que o partido é fruto de fusão de outros
dois, por isso se considerava desfiliado, não foi acatado. Agora, sobe

; .. para cinco e número de vereadore.s cassados em Santa Catarina.

Em ano de eleição não se pode perder inaugura.ção. Pelo terceiro vez o

entrego de restaurante po de Joinville, construido com recu

o governo f I e pref
•

adiado. A
o prese o mini envólVr

s. A tiracolo o senadora' Ir Salvatti f ,a "mãe" do em

Santa Catarina e provável cândidata 00 governo do Estado em' 20�O,

dt4PAUTA
qjiCongresso foi desarquivad

"

oucos dias proposto que per.
eleição do presi�ente do Rep por duas vezes. A idéio é dor à Lulu,

que vai receber o título de cid o catarinense proposto pelo deputado
< JaUson Lima (P'O, um terceiro ma ao�o sem intervalo. A reeleição virou lei

o mas
.

dome ís do me

çõ es,q
@

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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MAJORITÁRIA

POLíTICA----------

PP apresenta candidato ao OEM
Progressistas formalizam intenção do partido em manter a coligação
GUARAMIRIM

o PP apresentou ontem ofi
cialmente aos democratas o pré
candidato a prefeito da sigla, Má
rio Glasenapp, confirmado em

reunião do diretório na semana

passada. Os progressistas tam

bém entregaram um documento
formalizando a intenção do par
tido emmanter a coligação, vito
riosa nas duas últimas eleições.
Da reunião com integrantes da
executiva do DEM e o presidente
Valério Verbinem também parti
ciparam o prefeito Mário Sérgio
Peixer e secretários municipais.

Na disputa pela Prefeitura em
2004 ficou acordado que os de
mocratas deveriam apoiar o can
didato do PP nestas eleições. '�té

por um direito natural", comenta
o presidente do diretório .local,
Jair Tomelin, lembrando que nas

duas últimas eleições o partido
indicou o candidato a vice na

chapa de Mário Sérgio Peixer

(DEM), prefeito reeleito.
Tomelin destaca a receptivi

dade dos democratas ao pré-can
didato, mas lembra que Glasena

pp, ex-presidente da associação
comercial do município, nunca

. Funcionários

poro o Ciretran
o vereador Pedro Garcia

(PMDB) anunciou ontem a vin

da de dez; funcionários para a

Delegacia Regional de [araguá do
Sul. Serão sete estagiários con

tratados pelo município e outros
três funcionários do Estado, que
devem começar a trabalhar as

sim que a documentação estiver

regularizada.
Pedro Garcia e Jaime Ne

gherbon, também do PMDB,
estiveram em Florianópolis na

quarta-feira, quando mantive
ram audiências no Detran, Po
lícia Civil e Secretaria de Segu
rança Pública. Eles entregaram
relatório mostrando que dos 15

funcionários que havia em 2007,
em janeiro deste ano só restaram
dois, e em 31 de março sem ne

nhum, devido à impossibilidade
de serem renovados os contratos
a partir de julho de 2007. Os pro
blemas na emissão de documen
tos e licenciamento de veículos
forar.i registrados na tribuna na

semana passada.

disputou uma eleição. "É uma

pessoa bem vista na comunida
de. Não tem rejeição. Mas sinto

que apesar de ser novidade na

política, vamos ter que construir
um trabalho para segmentar o

nome", avalia.
Segundo o progressista, nos

próximos 60 dias o período será
de avaliação. "Se aparecer um
nome em maior evidência, vai
se trocar. Temos humildade po
lítica, mas o PP não deixou de

cumprir a sua parte e apresentou
um candidato", declara Tomelin,
informando que os democratas
ainda não anunciaram o nome

do candidato a vice. "Temos in
teresse que seja estabelecido o

vice. A prioridade seria os demo
cratas, nosso parceiro número
um", afirma.

Ele também informa que os

democratas ficaram de convocar
o diretório para uma reunião e,

após a confirmação da aliança,
será formado um grupo de traba
lho com representantes dos dois
partidos, o que deve ocorrer den
Jro de duas semanas.

Presidente do PP diz que partido tem humildade política para, se for o caso, abraçar outra candidaturaCAROLINA TOMASELLI

Câmara convoca Canarinho e

Prefeitura para outra reunião
JARAGUÁ DO SUL

Depois de uma reunião na

quarta-feira, vereadores e repre
sentantes da Viação Canarinho
e Prefeitura voltam a se reunir
hoje, às 15 horas, na Câmara.

Requerimento convocando o

procurador do município, Edu
ardo Marquardt, e o diretor. da

empresa, Décio Bogo, foi apro
vado na sessão de ontem. A

expectativa .é que o -encontro .

resulte em urn acordo entre

município' e a concessionária
do trarísporte coletivo acerca-

- dos prazos estabelecidos para
execução das obras no "projeto
de lei que tramita na Casa.

c'� Prefeitura deverá não só
confirmai a retirada do projeto,
como apresentar um direciona
mento, estipulando novos pra
zos, ainda que excedam o final
deste mandato", afirmou o pre
sidente em exercício, Terrys da
Silva (PTB), destacando tam-

bém a.importância de uma de
finição sobre as multas contra

tuais que não foram aplicadas à

empresa pela não execução das
obras nos prazos estabelecidos

pelo atual contrato.
Segundo ele, na quarta-feira

ficou evidente a contradição de
informações entre Canarinho e

Prefeitura, representadas pelo
gerente operacional Rubens
Missfeldt, e o secretário de Ur
banismo, Afonso Piazera Neto,
respectivamente. . Terrys disse

que a Canarinho novamente

declarou a ímpossibílídade de
entregar o novo terminal urba
no até 31 de julho, como prevê
o-projeto. Já Piazera, informou
o vereador, alegou desconhecer

quem estabeleceu os novos pra
zos e que teria apenas, na con

dição de engenheiro, entregado
levantamento de que seriam
necessários 140 dias para con

cluir a obra.
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Primeiras etapas são inauguradas
Projeto de restauração preservou arquitetura original do Depósito de Cargas
JARAGUÁ DO SUL

A Fundação Cultural entre

gou a I" e a Za etapa do Projeto
de Revitalização do Centro His
tórico de Jaraguá do Sul, na noi
te de ontem. Durante a cerimô
nia, os participantes puderam
apreciar uma exposição de fo
tos e objetos que fizeram parte
da época em que a ferrovia foi
decisiva no desenvolvimento
da região. Os arquitetos e em

presas que contribuíram com o

projeto também foram homena

geados com o recebimento de
uma placa de agradecimento.

A área restaurada compre
ende a primeira estação, conhe
cida como Depósito de Cargas,
o paisagismo da Praça 7 de
Setembro e quatro quiosques
que estão sendo construídos
em substituição às salas comer
ciais anteriores. Dentro de dois
meses, funcionarão no local a

Biblioteca Pública e um espaço
de acesso gratuito à Internet. Já
os quiosques serão reservados

para disponibilizar informações
turísticas e à venda de lembran
cinhas e produtos coloniais.

A presidente da Fundação

Cultural,NatáliaPetry, ressaltou
que a revitalização preservou a

arquitetura original do Depósi
to de Cargas, com exceção do

espaço dos quiosques, que foi

erguido posteriormente. "Uma
das exigências do projeto era

de que todas as características

originais fossem preservadas",
comentou.

As obras custaram cerca de
R$ 1 milhão, com recursos pro
venientes da Lei de Incentivo à
Cultura, Lei Rouanet. O projeto
contou com o apoio das empre
sas Weg, Zanotti, Metalúrgica
Trapp, Duas Rodas, Mime Dis
tribuidora de Petróleo, além de

pessoas físicas.
Já o investimento para a 3a

etapa, que compreende a antiga
Estação Ferroviária, é de cerca

de R$ 1,7 milhão. A estação
abrigará todos os setores da

Fundação Cultural e um mini
auditório para a realização de
oficinas de música e teatro. A

inauguração total do Centro
Histórico deverá acontecer até
fim do ano.

DAIANE ZANGHELINI Inaugurada em 1910, a estação ferroviária foi decisiva no desenvolvimento

Félix alerta consumidor a desconfiar das promessas de dinheiro fácil

Grupo é detido por propaganda
enganosa do Baú da Felicidade
JARAGUÁ DO SUL -

Um grupo que fazia propa
ganda enganosa do carnê do
Baú da Felicidade foi detido na

manhã de quarta-feira, na Rua
Getúlio Vargas, no Centro. Os
vendedores abordavam as pes
soas que passavam pelo local
afirmando que, com o paga
mento da primeira parcela no
ato da compra do carnê e mais
R$ 50, o comprador teria 95%
de chance de participar do Pro

grama Tentação, no SBT.
O

. diretor do Procon, Sér

gio Félix, disse que o esque
ma foi descoberto por um fis
cal da Prefeitura, que passou

. pela avenida e desconfiou da
postura dos vendedores. Ele
acionou o Procon e um fiscal

ffl do' órgão fingiu interesse em
� ,

:5 comprar um carne para par-
� ticipar do programa. Os ven-

.

't'j dedores tiveram que prestar
esclarecimento sobre a propa-

ganda enganosa na delegacia e

o material foi apreendido.
Para identifícar possíveis

casos de estelionato ou de pro
paganda enganosa, Félix reco

menda ao consumidor verificar
se os vendedores têm identifica
ção (como crachás) e desconfiar
de promessas de dinheiro fácil
ou de situações em que a ven

da acontece nas ruas em vez de
ser realizada nas lojas creden
ciadas. "Muitas pessoas iludem
as outras para levar vantagem",
.comentou.

O diretor do Procon também'
alerta a população sobre os gol
pes pela internet. Félix citou
o caso do site de uma suposta
agência que libera o direito a

um financiamento a partir do

depósito de certa quantia. "Se
o consumidor precisa fazer um

depósito para ter direito ao fi
nanciamento, pode ter certeza

que é golpe", afirmou.

A história da
;aritiga estação

Golpe do
seqüestro
JARAGUÁ DO SUL

Um senhor que não teve o

nome divulgado pela polícia
foi vítima do golpe do seqües
tro, na manhã de quarta-feira.
Pelo celular, um golpista dis
se ter seqüestrado sua filha e

que ele deveria pagar R$ 5mil

pelo resgate. A vítima deveria
fazer o depósito da quantia
em agências diferentes, sem

desligar o telefone celular.

Depois que o depósito foi
.: feito no último banco, a vítima
entrou em contato com poli

.

cíais do GRT, que fazíam.ronda
. pelas imediações. Os policiais
tentaram conversar com o este-

.

lionatário, mas ele já havia des
ligado o telefone. Em seguida, a
vítima ligou para a filha e cons

tatou que ela estava em casa.

O homem conseguiu res

gatar apenas R$ 1.100 do
dinheiro depositado, pois o

restante já havia sido sacado
pelos golpistas.
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EDUCAÇÃO
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Demanda de creches ainda é grande
Dados extras oficiais revelam que lista de espera é de cerca de 800 nomes
JARAGUÁ DO SUL

O crescimento populacional
faz com que serviços básicos
como saúde e educação sofram
cada vez mais com a falta de in
vestimento. A Educação Infantil é
prova disso. Em 2004 eram 4.170

crianças matriculadas nas creches
municipais da cidade. Hoje esse

número passou para 4.848.
A lista de 'espera sofreu uma

pequena baixa nos últimos meses.
No último levantamento eram 900

crianças sem creche, hoje este nú
mero passou para 800. Vale ressal
tar que os dados são extra-oficiais,
já que muitos pais cadastram seus

filbos em mais de uma unidade e

isso influência na quantidade real
de crianças.

Os Centros de Educação tam
bém aumentaram para atender a
demanda. Em 2004, eram 22, hoje
são 28. Destes dois serão inaugura-

dos nas próximas semanas, um no

Boa Vista e outro no Três Rios do
Norte. Fora as ampliações de diver
sas unidades, O Centro Almeida
Bertoldi ganhou uma nova sala; o
Núcleo Avançado de Educação In
fantil doCentroGuilherme Tribess
ganhará autonomia tornando-se o

Centro Municipal de Educação
Infantil Ilze Dumke Giese e uma

nova creche foi inaugurada na Ilha
da Figueira.

Com as novas ações no seg
mento a intenção é ampliar o nú
mero de vagas e minimizar a lista
de espera. Mesmo assim o setor
ainda é uma preocupação para a

administração municipal.
Segundo a coordenadora de

Educação Infantil, Laurici Barto
lini: a lista de espera é reflexo do
crescimento da cidade. '� gente
repara que a cada dia tem mais
casas e loteamentos", relata. Núcleo Avançado IIze Dumke Giese foi ampliado e tornou-se Centro de Educação Infantil, aumentando vagas

Empossados novos integmntes Carteiros devem voltar ao trabalho
do Conselho Municipal do Idoso Recomendação da Federação é que Estados aceitem acordo dos Correios
JARAGUÁ DO SUL

O bancário aposentado
Gerald Meier, 76 anos, parti-

o

cipa do CMDI (Conselho Mu

nicipal dos Idosos) há quatro
anos. Ontem juntamente com

mais 19 pessoas ele tomou

posse como Conselheiro do
CMDI. Segundo ele, ainda
existe muita coisa a ser feita
em prol dos idosos.

O Conselho foi criado para
assegurar os direitos sociais
das pessoas com mais de 60

anos, com o objetivo de pro
porcionar condições para
"promover a autonomia, inte
gração e participação na so-

ciedade", de acordo com a Lei

Municipal número 3.486/03,
de 26 de novembro de 2003.

Caius Xavier dos Santos,
um dos conselheiros governa
mentais e coordenador do CCTI
(Centro de Convivência da Ter
ceira Idade), disse que a função
do Conselho é ajudar a admi
nistração municipal a melhorar
a qualidade de vida da popula
ção idosa, por meio de políticas
públicas. Um exemplo é a gra
tuidade no transporte urbano,
o próprio CCTI e o recebimento
de denúncias de maus tratos.
As denúncias podem ser feitas
pelo telefone 0800 6420 156.

/;
I

Gerald Meier (assinando) tomou posse como suplente das entidades religiosas

JARAGUÁ DO SUL

O acordo entre a Fentect

(Federação Nacional dos Tra
balhadores em Empresas de
Correios) e a ECT (Empresa
Brasileira de Correios e Telé

grafos) foi amplamente dis
cutido durante o dia de on

tem. Em Santa Catarina, até
o fechamento da edição, a ca
tegoria não havia dado uma

reposta pela aceitação ou não
do acordo. No entanto, a re

comendação da Federação
é que os Estados aceitem a

proposta.
Os Correios propuseram

que o adicional de risco de
30% sobre o salário seja pago
por mais dois meses, e que em

junho seja incorporado à folha
de pagamento. Outro acerto
seria não descontar os dias
que ficaram parados.

Para o delegado sindical
de Jaraguá, Euclides Saraiva
Filho, o acordo não é ruim;
mas "há dúvidas se será re

almente cumprido". "Esta
mos com receio porque já foi
acordado e não respeitaram",
comenta.

. GENIELLI RODRIGUES

Euclides Saraiva disse que acordo "não é ruim para categotil(

Como proced r com as tarifas?
Jaraguá do Sul, RU"
Çorreios nãq s

.

çonlas atrasâ
cIentes de que e

i r atrás", orienta.
ridade de entrega

As pessoas que po�iJ
pagar e ainda não recéb
entrar em contato com o

:�t;quàldeve e solicitar ti
',:;'fatura pela Internet o
gerente do Centro de Dist
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Sinais sofrem modificações

Curso de libras
no Unerj
JARAGUÁ DO SUL

A Unerj (Centro Universi
tário de [araguá do Sul) pro
move a partir de abril curso
de capacitação para Libras

(Língua Brasileira de Sinais).
Estudantes e professores de
todo o Vale do Itapocu, e ou
tras regiões, poderão parti
cipar, além de profissionais
diversos.

A formação inicia em 4 de
abril e encerra em junho, to
talizando 35 horas aula, sem
pre às sextas-feiras. O custo é
de R$ 140 podendo ser pagos
em três prestações de R$ 47.

Quem ministrará a aula
é a professora Isabel Bertol
di. A professora afirma que
a iniciativa visa suprir a de
manda criada pela lei núme
ro 8.213/91 que determina a

contratação de pessoas por
tadoras de deficiência em

empresas com mais de 100

funcionários .

.,.

As Línguas de Sinais não
são· universais. Cada país
possuí'a própria língua de si
nais, que sofre as influências
da' cultura nacional. - Como

� qualquer . outra -, língua, ela
também possui < expressões
que diferem de região para .

região, os regíonalismos, o

que a legitima ainda mais
como língua.

.

ADEQUAÇÃO

Fiscalização será intensa
Cidasc identifica animais.de criador do Vale do Itapocu
SÃO JOÃO

Exportar a carne brasileira
ficou mais complicado após
a UE (União Européia) exigir
uma maior fiscalização devido

principalmente à febre aftosa.
O" Estado de Santa Catarina
saiu na frente e está implantan
do projeto de identificação em

todas as fazendas. Esta semana

foi a vez de um criador de São

João do Itaperiú receber técni
cos agrícolas. Profissionais da
Cidasc (Companhia Integrada
de Desenvolvimento Agrícola
de Santa Catarina) estiveram
na propdedade de Laércio Es

píndola, criador de bovinos e

proprietário de um frigorífico.
Os técnicos implantaram

em São João o projeto integra
do para. identificação de búfa
los e bovinos com a finalida-

. de de agregar credibilidade à

produção de carne local. Cada
animal recebeu dois brincos

que serve para identificação
da procedência. Nos brincos
constam o país, o estado e a

propriedade de origem do ani
mal. Estas medidas garantem
a rastreabilidade do rebanho e

proporcionam uma maior acei

tação da carne na Europa. O

projeto passa a valer em 17 de
abril e o prazo para identificar
todos os animais encerra dia: 30
de junho. Após esta data qual
quer animal não identificado
será considerado clandestino.
A Cidasc pretende identifícar
70 mil bovinos e búfalos em

Cidasc pretende identificar 70 mil animais em treze municípios do norte catarinense nos próximos meses

pensa em entrar no mercado

exportador. "A medida passa
rá a ser lei em dois meses e

certamente será benéfica para
todos" diz Nazaré. O frigorí
fico São João atende todo o

norte catarinense e também
a cidade de Florianópolis. La
ércio Espíndola foi o primei
ro criador a receber o sistema.
Em outros estados brasileiros
os criadores ainda estão dis
cutindo a questão..treze municípios do norte ca

tarinense.
Para a assistente adminis-

tratíva do frigorífico São João,
Nazaré Marangoni, este pro
cesso é importante para quem OSNIALVES

Prefeitura adquire oito novos veículos
Custo da aquisição foi de aproximadamente R$ 288mil, carros velhos serão leiloados

BARRA VÉLHA 288 mil aproximadamente. Os nomia considerável, já que as

A Prefeitura de Barra Ve- recursos são oriundos do IPTU despesas dos veículos antigos
lha adquiriu oito novos veí- (Imposto Predial, Territorial e chegavam a 10% do valor de
culos que foram distribuídos Urbano). um carro novo.

esta semana para diversas Para o prefeito Valter Ma- Algumas das secretarias
secretárias municipais. rino Zimmermann a iniciati- que receberam os automóveis
São automóveis da marca. va, apesar do valor pago, visa são: Educação, Bem-estar So

VOp(s"Yagel1, . zero, 'quiolô- .
cortar gastos com automóveis ' cial, Saúde, Turismo, Admi-

"metro, marca Gol Trend. os depreciados e carentes dema- . .nistração e outras. iA frota
..

veículos sãq.equípados com nutenção. "Desta formatere- antiga será leiloada no dia 9

en ar-condicionado, trava elé-' mos veículos novos com mais' de abril: às 10: horas e 'O local
� .tríca, vidro elétrico, direção vida útil e menos gastos com. ainda será definido pela Pre-

i hidráulica e S0m.
" oficina", afirma O prefeito.: feitura. Para outras informa-

,� O custo da aquisição foi de Com a nova frota o muni- ções sobre o leilão o telefone
Zimmermann acreditaem economia R$ 35,9 mil cada, ou seja, R$ cípio pretende ter uma eco- é (47) '3446-7724.
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PLANEJAMENTO URBANO
REDUZ LOTES IRREGULARES

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano de Guara
mirim, Valério Verbinem, o Prefeitura reduziu em 80% o núme
ro de lotes irregulares no cidade. Dados apontam que no ano de
2001, quando o trabalho de crescimento ordenado começou o ser

realizado, havia 22 loteamentos irregulares. no município. Outros
. preocupações do prefeitura são os áreas de preservação ambiental
que são rigorosamente fiscalizados, afirmo Verbinem.

JARAGUA DO SUL

Manutenção de câmeras
As câmeras de segurança previstos poro serem instalados em Jaraguá do
Sul terão um custo mensal para o manuteQ.Ção de aproximadamente R$ 5
mil pagos pelo Executivo Municipal. O projeto de convênio foi apresentado
pelo prefeito, Moacir Bertoldi, em reunião com oficiais do 140 Batalhão de
Infantaria de Jaraguá do Sul.

VALE DO ITAPOCU---------

GUARAMIRIM

Inauguraçãodo
Centro de Esportes

A cerimônia de inauguração do Centro
de Esportes Radicaisde Guaramirim será
realizado amanhã no localidade,situada .

nos fundos do Posto Guaramirim, anexo à
BR-280. O horário para inicio do evento
será às 9 horas com presença de estu
dantes e atletas de todo o município. O
local abrange quadra de basquete de
ruo, bicicross e canoagem.

SÃO JOÃO

Missa de

homenagem
Acontece amanhã em São João do Ita
periú o missa especial no capela do
Bairro Santo Cruz, às 18 horas, em ho
menagem 00 aniversário do município.
No seqüência o prefeito Valdir Corre0
irá inaugurar o posto de saúde Paulo
Coelho, no mesmo comunidade.

MASSARANDUBA

Novidades na

Festa do Arroz
A 110 Festa Catarinense do Arroz, que
acontece de 30 de abril o 4 de maio, terá
uma novidade no exposição de animais.
É que pelo primeira vez os animais ex

postos serão julgados por uma banca de
juizes, dentre os quais, o médico vete
rinário Gilmar Siqueira de Mirando, de
Campo Grande, Moto Grosso do Sul.

BARRA VELHA

Doação de máquina
A Aapec (Associação de Portadores e Ex-Portadores de Câncer de Barro Velha) solicito
à comunidade o doação de uma máquina de tricô para o entidade. Os associados
realizam diversos atividades no associação dentre os quais, o pratico de costuro.
Quem tiver interesse em colaborar com o Aapec pode ligar poro 3446-0338.

JARAGUÁ DO SUL

EQUIPAMENTOS NOVOS
O hospital Jaraguá adquiriu, 00 custo de R$ 200 mil, um desfibrilador portátil
poro ser utilizado em eventos esportivos, um berço aquecido, uma geladeira
paro banco de leite, uma lâmpada cirúrgico de emergência, um esterilizador
de cânolas e bombas poro a UTI. De acordo com o diretor, todas as unidades
foram contemplados, mas ainda faltam chegar o respirador e uma incubadora
que sofreram danos durante o transporte.

-

...
- ."....�

, .

Reorganizamos o seu CIASSIMAIS
Agora ficou ainda mais fácil de encontrar o que você procura!

Quinta-feira: CL\SSL\l41S Negócios (anúncios de linha I Imóveis I veículos I saúde I pet)

Sexta-feira: CIASSItWS Oponunidades (empregos I cursos I concursos)

Sábado: ClAssmws Imóveis
ClASSltlUS Parcim6veis
CIASSIMUS 'efculos

.

clASsaws Produtos & Serviços (informática I tecnologia)

Anuncie (47) 1371 ..1919 I 3055..0019
www.ocorrelodopovo.com.br
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POR OUTROS CAMINHO
Maitê Proença conta em livro as histórias de sua vida, misturando com ficção

,

t
I

Nenhuma novela de televisão conse-

. guiria contar a vida de Maitê Proença,
48, que está muito mais para Nelson Ro

drigues. Resumir seus dramas é tarefa

quase impossível, mas obrigatório para
escrever sobre seu livro "Uma Vida In
ventada" -uma mistura de ficção à sua

=surpreendente biografia-, que ela lançou
há .dez dias.em São Paulo.

Aos.12 anos, Maitê viu a mãe ser
. assassinada pelo pai por adultério. En
frentou a condenação da família por
.atuar como testemunha de defesa dele.
Aos 16, fez um aborto. Anos depois
presenciou a morte de um irmão por
problemas "GOn1� behida, Prestes a ga-

.�/:,
- .

'e�tO:�apel de destaque, ..';'�'líi"':t'�f'é'ê ficou um ano sem

trabalhar. No auge do sucesso, escutou

Cio pai, internado com câncer no cére

bro, o pedido para que desligasse os

aparelhos. Recusou-.
se e, dias depois, ele
se matou. Tudo isso,
e histórias do uso de

drogas e outras via

gens, está no livro,
Com uma narrati

va que destila ironia e

senso de humor, Mai
tê Proença misturou
literatura e vida para
contar casos surpreendentes, entre

meados pela história
_

de urna menina

que quis desbravar o mundo
'

e, 'des
cobrindo-o, descobriu a si mesma. A

'

segunda incursão da atriz na literatura
confirma o seu talento no campo das

palavras e mostra que, mais importan-
te do que a verdade
é o jogo narrativo
em que ela nos en

volve.
A eterna Dona

Beija soube usar das
dificuldades que
encontrou pela vida

para crescer e como

se' Deus quisesse
lhe dar um presente

deu a ela uma beleza ímpar, que não
.
combina com sua dura história.

Maitê não revela o que é ficção e o

que é realidade no livro fazendo deste

"A gente pode
utilizar o vida poro
fazer lttercturo.

_ Nõo há demérito"

jogo um mistério que atrai ainda mais

para a obra. "Mário Quintana disse

que em toda obra dele não há uma só

palavra que não seja sobre ele. A gente
pode se utilizar da nossa vida para fa
zer literatura. Não há demérito nisso.
Há assuntos de que trato no livro dos

quais nunca falaria publicamente",
despista.

Na arte, ela encontrou o subterfú
gio que lhe permitiu conhecer uma

nova mulher.
-

''Achava que estava de
passagem -pelá carreira. Um belo dia
vi que era uma pessoa embrutecida,
com dificuldade para me sensibilizar.
De repente, a atriz ..me pa�.sou uma ras
teira, tinha a desculpa db·�perSO:hagem,
que podia estar triste, magoado" .
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Cinco anos de
um erro estratégico
Há cinco anos, os Estados Unidos lideraram a

coalizão que iniciou a invasão do Iraque no que
possivelmente entrará para a História como a

aventura mais desastrada de sua política externa
desde a Guerra do Vietnã. As conseqüências in
cluem, até o momento, pelo menos três grandes
desgastes: na economia, devido aos altos custos
de centenas de bilhões de dólares; na política
doméstica, por causa das divisões na sociedade
estadunidense; por último, porém não menos im

portante, na imagem do país perante a comuni
dade internacional. Em qualquer lugar do mundo
haverá alguém que os criticará com veemência.
Desenvolveu-se um ódio inconsciente.

Tanto no Vietnã quanto agora, a raiz dos prin
cipais erros é idêntica: considerar o inimigo como
um só, "nós" contra "eles". No Vietnã, o pensa
mento de que o comunismo quer dominar o mun
do. Dentre outras conseqüências dessa incursão,
destaca-se a partir daí, o fortalecimento da influ
ência da ex-União Soviética em países de Terceiro
Mundo. No Iraque, a conspiração de que "a" Ci
vilização Islâmica deseja destruir o Ocidente. Do
Vietnã para o Iraque, passou-se do choque de ide
ologias para o choque de civilizações e culturas,
sem atentar, nem no passado, nem no presente,
para o perigo de formular políticas baseadas em

rotulações de caráter.
<'

Pouca gente discorda que a guerra foi um erro.

Não a invasão em si, que na teoria teve muitos

adeptos, e sim a maneira como o conflito foi tra
vado, com planejamento fraco e sem deslumbrar
a complexidade política do país. Hoje discute-se
que é melhor que as tropas permaneçam no Ira

que. Justamente pela situação política do país es

tar tão instável que uma retirada americana seria
um sinal verde para o aprofundamento da guerra
civil. Recordo na época, de ouvir especialistas
insistirem em dizer que haveria uma guerra civil
com a segunda invasão americana.

Xiitas e Curdos, perseguidos por Saddam
Hussein, atualmente vivem melhor que em

2003. Os Sunitas, etnia de Saddam, predomi
navam na região de Bagdá até 2003. Hoje são

perseguidos por grupos radicais Xiitas (de algu
ma forma legitimados pelo atual premier, um
Xiita), fugindo para outras partes do país e pa
íses vizinhos. No norte, conflito entre soldados
turcos e guerrilhas curdas só tem se intensifica
do. Hoje a região está muito mais instável que
na era Saddam. A população muçulmana pelo
mundo afora também está mais sensível. Qual
quer discussão ou comentário que fazemos a

respeito do seu mundo, será usado contra nós.'
Antes teria que haver uma conciliação entre

'

Curdos, Sunitas e Xiitas, um acordo político,
para só depois as tropas se retirarem. Concilia
ção essa, fundamentada em raízes religiosas, a
mais de mil anos que não acontece. Não será os

americanos que vão apaziguar os nervos.

II charlesautor@gmail.com

VARIEDAD'ES---------

JARAGUÁ DO SUL

CINEMA .
'

., ..' ",'
, .',

,

• Cine Shopping 1
• Horton e o Mundo dos Quem (Dub)
(17h - sex!seg!ter/qui) , (14h30 - sob/dom/quo�
• Elizobeth: a Era �e Ouro (Leg).
(19h, 21 hl O - sex!seg!ter/qui)
(16h40, 19h, 21 h10 - sob/dom/quo)

• Cine Shopping 2
• 10.000 A.C. (leg) , (17h - sex!seg!ter/qui)

,

(14h40, 17h - sob/dom/quo)
• Os Indomáveis (Leg) - (19h10, 21h30 - todos osdios)

• Cine Shopping 3
• Rombo IV (leg) - (19h, 21 h -todos os dias)
• Jogos do Poder (Leg) , (17h - sex!seg!ter/qui)
(1Sh, 17h - sab/go!jl/qua)
JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• 10.00,0 A.C. (leg) - (14h40 - todos os dias)
• O Orfanato (Leg) - (17h, 19h, 21 h -todos os dias)

• Cme Cidade
• Rambo IV (leg) - (18h, 19h45, 21 h30 -todos os dias)
• O Olho do Mal (leg), (14hl0, 16h - todos os dias)

• Cinê Mueller 1
• Jumper - (1ãh30, 15h30, Hh30, 19h30, 21h30
-todos os dias)

_Cine Mueller 2
'1;IOl1on e o M
(m; 16h -I s dIas
• �ambo IV, (lSb, lOh, 22h -tOdos os dias)

MuelJ"ilr
sPor dO'

(14h30, t6h4S, l'�b, 21hl5

:�tUM£NAU "
.

"';, "\\

LIVRO DVD

Supercapitalismo
O capitalismo se fortalece enquanto a

democr.acia vai enfraquecendo. Empresâs
se tornam mais competitivas e sedentas
por lucros, deixando de lado as respon
sabilidades sociais oíi usando-as apenas
como uma estratégia. É a era do super
capitalismo, fenômeno que Robert Reich
descreve em seu livro, mostrando todos
os desfechos lógicos desse fenômeno.

Sambando nas

Brasas, Morô?
Pedro é um músico que sonha entrar no
mercado, em plenos anos 50. Com a aju-

•

da de seu irmão, ele vai dividir o mesmo

teto em um distante subúrbio Distrito
Federal. Já no Rio, Pedro conhece Arlete
e se apaixonam. Cenário: o tumultuado
ambiente político do Brasil.

NOVELAS

DESEJO PROIBIDO
Henrique fico feliz 00 saber que Miguel começou
o desconfiar de Louro. Henrique pede o ajudo
de Diogo poro continuar seu plano contra Louro
e Miguel. Lauro pede o Miguel que fique colmo
e coloque uma pedra sobre o ossunlo. Miguel
fico cada vez mais cismado. Chico descobre que
Raquel mentiu sobre o gravidez. Madalena fico
emocionado com o festa de casamento na pen
são. lroci agrodece Chico por ter mudado tanto .

Trajano dá um jeito nos costas e Madalena cor

re paro encontrar um médico.

BElEZA PURA
Norma diz o Joana que não estava se seníin
do bem. As banheiros do clínico Ironsbordom
e uma estronho espumo tomo conto do festa.
Robson não falo com Rokelli, que posso mal e

é socorrido por Felipe. Renato consegue entrar
na festa. A espumo invade o salão e todos cor

rem. Guilherme resgato Joana, que desligo as

máquinas. A engenheira ouve Joana chegar e

se deito 00 lado de Guilherme, fingindo dormir.
Guilherme tem certeza de que foi sabotagem.
Joana discute com Guilherme, que diz que não
quer mais lrobolhor com elo.

DUAS CARAS
Ezequiel rezo e vê de novo a imagem de Renato
se afogando. Maria Paulo se assusta quando
Ezequielliga. Ferraço se jogo na águo. Ferroço
solvo Renato e choro feito um menino. Antônio
avisa Débora'que Dolores só faz as fotos se elo
estiver presente. Narciso e Maria Paula vão de
helicóptero poro Teresópolis. Sílvia gela 00 ver

o olhar de Ferroço. Macieira sugere o Célio que
Bronco reembolse o universidode.Gioconda e

lenir decide[!1 in,ve.stigar sehre a avó de Barreto ..

Ferroço diz a Sílvio que sabe o que ela fez. :

AMOR E INTRIGAS
Camilo serve vinho poro Adelaide. Comilo sen
te que o clima está tenso. Pedro desconfio que
conheça Jurondir de algum lugar. Poco explico
poro Fobiolo que eslá recebendo dinheiro de
uma atriz poro escrever uma peço poro elo.
Paulo fico feliz quando descobre que Alexan,
dra está grávida. Paulo pede Alexandra em

casamento. Volquírio diz poro Neurose que vai
precisar dos serviço dele. Neurose convida Jo
ciro poro ir o um bar. Dorotéio se insinuo para
Camilo. Adelaide fico com ciúmes.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Lucas diz à Cassandra que quer suo pórte na

herança do pai e o acusa por ler passado os

bens de Mouro para o nome dela. Lucas mando
o mãe dizer tude o que sobe sobre o mandante
dos crimes. Cassandra lico furiosa. Lúcia fala
com Zé Doido no telefone. Donilo conto que
Zé Doido é o noivo que deixou lúcio no altar.
Amália pede paro Rodrigo descobrir qual será
o tipo de mutação do filho deles. Rodrigo diz
que falará com Gór poro ver se ela descobre
algo com Júlio. Demétrio conla que existe um

ancoradouro secreto na ilha.
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Ator colhe os frutos
do sucesso de Jojô '

Aos 40 anos de idade, 25 deles dedi-
,
cados 00 teatro, WilsQn dos Santos,
intérprete do Jojô de Duas Caras, no
Globo, admite que não esperava tonto
sucesso de seu personagem. "No co

meço, eu o imagino um personagem
menor", diz Wilson. O fato é que Jojô
virou sucesso, tonto que o assédio dos
,fãs tem sido grande: "Nas ruas, as

pessoas vão falando: 'Assisto à novela
só por causo de você"'.

'

Márcio Garcia sai

��a�ã����!�i��or
do Brasil, apresentado por Márcio
Garci,a, aconteceu sem muita pompa e

.nenhuma citação sobre suo saído do
emissora e a substituição do comando
por Rodrigo Faro. O último programa
vai ao ar neste sábado, dia 5, o partir
dos 15h30. O Melhor do Brasil de
sábado receberá o cantor Jair Oliveira
e o ator Guilherme Trajano, no quadro
"Cara De Quê?".

Sérgio Marone curte
a Vida de solteiro
Recém-separado de Alinne Moraes,
Sérgio Marone está só na badalação,
aproveitando como' pode suo vida de
solteiro. "Solteiro sim, mas sozinho
nunca", brincou o ator, no desfile de
Rogério Figueiredo realizado em São
Paulo. Marone está de volto à telinha.
Ele esttí no elenco de "Casos e Acasos
", uma dos novas séries da TV Globo:
"Vai ser o primeira vez que faço
comédia no TV".

I,

SUDOKU

, SOBRE O JOGO
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repelir números em cada linho e cada coluna. Também
, nõo se pode repelir nameres em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO '

Tempo estável em se com dia ensolarado no

maioria das regiões catarinenses; devido à
atuação do massa de ar frio. Umidade do ar

baixa. Temperatura baixa na madrugada e

amanhecer em todas as regiões.
� JaragIJ3 do Sul e Região

'HOJE

Mí,N:1rc�.�MAX:22°C�
Nublado

SOLUÇÃO

ti

"'I!' ÁRIES

"�I' (20/3 a 20/4)
,

....1' Com a Lua ainda

.\. � em Peixes o dia
é favorável para

aproveitar a influência de Urano

para mudar o que não vai bem.
É bem provável que uma notícia
venha lhe causar um impacto
que transforme seu modo de

pensar sobre alguns assuntos.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
A Lua e seu� aspec
tos proporcionam
hoje ItO geminiano

um dia um tanto tenso. Procure
se aprofundar nos assuntos que
envolvem política e relações
humanas, e não se prenda em

críticas. Haverá o tempo certo de
colher bons frutos.

TOURO ',.." CÂNCER '

, (21/4 g 20/5) �.� (21/6 a'21/7): '

"

"

O taurino tem a' ;�;,,_ •.•�� Com mais otimismo
,

grande chance .':,' em,sua vida, o
" nc.,deviverumdia " ,.,:,,� cC, ",cancerianctdeve

_, equilibrado e, cercado de amor ,," 'aproveitar a energia d� Urano
'. com 'Yênus, regente de seu si'gno.' ,:e:de Vênus ,junto ao seu regente
'junto à Lua. Seus amigos estão, , ,'para,agilizar o que andava par.a"
do seu lado, e farão convites do. Procure planejar uma viagem
irrecusáveis que lhe abrirão ho- que pretende fazer há tempos.
rizontes. Confie na sua intuição. Deixe de lado certos apegos.

� Fases da !!la

29/3

NOVA CHEIA MINGUANTE

SÁBADO
MíN: 150 C
MÁX: 25° C
Sol

SEGUNDA

Mí�:16°C�
MAX; 2JiJ� ç�
Sol

DOMINGO
MíN: 14° C
MÁX: 26° C
Sol com nuvens

LEÃO
(22/7 a 22/8)
O leonino pode ter
um bom momento

para aprofundar
seu relacionamento amoroso, já
que Vênus dá sua colaboração
para isso. Avalie adequadamen
te o papel da sua parceir.a em

sua vida. Você conseguirá anali
sar as coisas de modo prático.

#
LIBRA

"

(23/9 a 22/10)
Seu regente Vênus
junto à Lua lhe dá
um dia de forte de

sejo de cuidar do seu ambiente
de trabalho, e ao mesmo tempo,
de poder dedicar sua energia
fazendo coisas porn a própria
satisfação. Você sabe o quanto o

equilíbrio é necessário.

SAGITÁRIO

(

,

_. (22/11 a 21/12)
Os aspectos
planetários do
dia afetam seu

signo de modo positivo no sentido
'

doméstico e é preciso saber curtir
seu dia. Que tal dar mais atenção
aos familiares? Você deve se
colocar disponível para mostrar
que eles estão bem amparados.

rrr
VIRGEM ,',

61 'ti ESCORPIÃO
,

(23/8 ó 22/9) "�"*'� (23/10 a 21/11)
A Lu� no signo' , �#eg� , O que você está

-

, oposto ao seu em -: " ,',',� • " precisando hoje" úm
, . -

, � '. d' 1)-; ,conJunçao com ' �"
, -:' '�'_""',,_ la em que rano "

Vênus, dá a,� um toque d�: "

,

,

"

; ,: , ,e Vênus se juntam,
romantismo. Vibrando numa" .> ,à LUll e,criar algo novo que lhe

, energia móis harmonioSo você dê pmer. Procure' sair com,quem '

saberá usar seu bom senso para ama, tentando sentir mais leveza. '

fortalecer seu relacionamento. Namorar ou agitar com a galera é
Cultíve o que há de positívo. o melhor programa.

CAPRICÓRNIO
(22/1 � a 2�/1)".[. O copncomlano

.

'

pod!! sermuito
',\ ,liIaisobjetivo e '

prátiço para se expressar e ainda,
,

agradar com suãs palavras. Vênus
e Urano o inspiram corretamente
à comunicoção. Assim terá um

retomo favorável a respeito de
suas necessidades pessoais.

O CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2008

ANIVERSÁRIOS,:" -:,' :'
>
,,' p -.,,�

DIVIRTA-SE

Ossos do ofício
Um eletricista está na UTI de um

hospital. Ele olha para os pacientes
ligados o diversos tipos de aparelhos
e diz:
- Respirem fundo. Vou trocar o fusível!

Na execução
o condenado esperava o hora da

execução, quando chegou o padre:
- Meu filho, eu vim trazer a palavra de
Deus paro você.
- Perda de tempo, seu padre. Daqui a
pouco vou falar com Ele pessoalmen
te. Algum recado?

O amor
o caro chega para a namorada e diz:
- Te amo! Te nmol Te amo! Te amo! Te
amo!

'

A garota, sorridente:
- Também te amo.

Ele continua repetindo. Elo pergunto:
':l- Nossa, por que tanto?
-, É pro decorar!

'�
AQUÁRiO

'

,

(21/1 a 18/2)
� É bom concentrar..f\. sua energia hoje

que seu regente
se junta à Lua, analisando o que
precisa ser mudado. Eliminando
o que o tem mantido preso a

velhos conceitos, se sentirá
mais aliviado. Suas qualidades
precisam ser estimuladas.

PEIXES
.'. 'ti.. (19/2 0'19/3)
•• ,Mais um dia-de'

, ,Y""� Lua'em seu signó,
:

"

e seus aspectos
, , planetÓrio�; que lhe ,oferece uma

ótima oportunidade'de se sentir
'

importante ci suficient!!, a ponto
de cuidar mais do que precisa
para contentar a si mesmo. Dê
mais atenção ao seu corpo.
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,.

AREAVIP�

3055-3185

FESTERÊ
Lá na praia Brava hoje rola

a festa Warung Open,com top
Dj Sander Kleinenberg e mui
to house com Luis Eurico.Para
facilidade da compra de seus

ingressos acesse www.altosa
gitos.com.br.

ACIAG
Em

.

Guaramirim ontem
aconteceu a solenidade de

posse da nova diretoria da
Aciag. Edgar Maluta continua
na presidência da entidade
por mais um mandato.

BIJÇ>UX

areavip@ocorreiodopovo.com.br

MICARETA
Acontece amanhã naMoinho Disco, aMica

reta da casa.Com muito pagode, bandas como

Kibelleza e Swingaê prometem mexer com o

rebolado da galera .Ingressos nos Smurfs Lan
ches, Discotheque e Posto Mime matriz.

Programão
Hoje a partir das 19h30 acontece a IV Noite da Ilha na Arweg trazendo a cultura açoriana e

muitos frutos do mar. Vale a pena conferir.

Paula Luísa Pereira, filha de Nelson Luiz Pereira e

Rosilene Longui Pereira, completa 13 anos no próximo
dia 9. Familiares e amigos desejam felicidades

BOMBA
Os problemas de Britney Spears podem ter

vindo de sua história no passado. Segundo o

tablóide mexicano Fama, a irmã da cantora,
Jamie Lynn, que está grávida aos 16 anos do
seu primeiro filho, revelou, em uma entrevista,
que ela e Britney sofreram abuso sexual quan
do eram pequenas. A vida desta ex popstar dá
pra fazer um livro.

Na última terça-feira, a Aciac empossou a nova diretoria

Ricardo Henrique Gorges
comemora aniversário amanhã
ao lado da namorada Ketlyn

A Área Vip separou hoje uma lista com as mulheres

destaques do mês de março. Confiram as beldades:
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CLASSIMAIS SEXTÁ-fEIRA, 4 DE ABRIL DE 2008

EMPREGOSICURSOSICONCURSOS

Modalidade de Ensino· a Distância
,,,,<v

.,

Duração de 2 a 3,5 anos,
.

Cbrso� ,autorizados e reconhecidos pelo MEC"

• Gestão EmpréenHedora de Negócios (processos GerenciaiS) ,

• Comércio Exteridt
• Gestão da Produçãô Industrial
• Marketing
• Secretariado
• logfstica
• Gestão FinanCeira
• Gestão Pública
• Pedagogia - rlcenciatura

Inscrições até o dia 11 de Abril de 2008
Taxa de Inscrição: R$ 50,00
Data da Prova: 13 de Abril de 2008

FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL

Credenciado pelo MEe • Port. 4271 de 12#12105
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sexta-leira das 8:00 as 11 :30 e das 13'30
.

. de segunda a • as 17.3, .

Horário de atend\mento. .,' 'O.

(47) 3371-8075
www.back.com.br
catia.oliveira@back.com.br

residencial e predial, ou com instalação telefônica.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - URGENTE - Residir nas proximidades do
bairro Vila Rau.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL- Ensino técnico completo.
Conhecimento sobre manutenção de empilhadeiras.
MÉDICO DO TRABALHO - Para atuar durante cinco horas semanais.
Atendimento clínico e emissão de laudos.
TECELÃO - Ensino fundamental completo. Experiência com tear circular ou
retilíneo.
TELEVENDAS - Ensino médio completo. Conhecimento com televendas
ativo e receptivo.
TORNEIRO MECÂNICO - Ensino fundamental completo. Experiência na

função.
VIGILANTE - Preferência ensino médio completo. Possuir curso de
vigilante EM DIA. Desejável experiência na função.
ALMOXARIFE - Ensino médio completo. Experiência na função.
CALDEIREIRO - Ensino fundamental completo. Conhecimento em
indústria metal mecãnica.

.

CALDEIRISTA - Ensino fundamental completo ou em curso. Experiência
com' operação de caldeira a vapor com abastecimento manual ou
informatizado.
DISTRIBUIDOR DE COSTURA - Ensino fundamental completo. Necessário

ter conhecimento com todas as etapas de confecção de costura.
FERRAMENTEIRO - Ensino fundamental completo. Experiência na

função.
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS - Ensino médio completo. Experiência
com motores de injeção eletrônica.

OPERADOR DE EXTRUSORA - Ensino fundamental completo.
Experiência na função em indú,stria de materiais plásticos.
OPERADOR DE INJETORA - Ensino fundamental completo. Experiência
na função em indústria de materiais plásticos.
PREPARADOR DE PASTA - Ensíno fundamental completo. Experiência
com desenvolvimento de pastas e cores para estamparia.
PROGRAMADOR CNC - Ensino médio completo. Cursos na área.
Conhecimento na função.
REVISOR(A) DE COSTURA -:- Ensino fundamental completo, Desejável
experiência na função.
SUPERVISOR DE COSTURA - Ensino técnico completo na área têxtil.
Conhecimento de todos os processos de linhas de corte, costura e
acabamento em indústria de confecção. Vivência liderando equipes.
TALHADOR - Ensino fundamental cornpíeto. Experiência em setor de
talhação têxtil.

Rua Victor Galke, nO 70, bairro Czerniewicz, próximo à SCAR e Hospital Jaraguá.

VAGAS URGENTES!!! .

VAGAS PARA JARAGUÁ DO SUL
Endereço para cadastros: Rua Victor Gaulke, 70 - Bairro

Czerniewicz - Próximo ao Hospital Jaraguá e SCAR

CONTRATAÇÃO IMEDIATA

AJUDANTE DE PRODUÇÃO - CONTRATAÇÃO IMEDIATA - Para atuar no
bairro Rau.
ATENDENTE DE ALARMES - Ensino médio completo. Possuir curso de
vigilánte EM DIA. Desejável experiência na função e necessário Carteira

.

Nacional deHabilitação categoria AB. ,

AUXILIAR DE ELETRICISTA - Ensino médio completo. Desejável
conhecimento básico sobre instalação elétrica.

. AUXILIAR DE INSTALAÇÃO - Ensino médio em curso. Necessário cursos
na área de elétrica e/ou eletrônica. Experiência com instalação elétrica

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos
<'

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

Fone (47) 3371-4311
Fax (471 3275-1091

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

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO - VÁRIAS VAGAS - Não -MONTADORDEMÓVEIS(8866)
'exige escolaridade - Para Empresa de Alimentos. (Vagas • MONTADOR DE PAINEIS ELETRICOS (8884) - Para
Efetivas-1°, 2° e 3° turno). Guaramirim
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8795) - Serviços gerais - - OPERADOR DE CNC (8813)
Residir no Bairro Garibaldi ou proximidades. • PEDREIRO E AUXILIAR (8845/8846/8883)
-AGENTEDEVIAJEIVI-ComconhecimentosemAgência - PROJETISTA (8909) - Possuir curso de
de Turismo e sistemas. designer,Arquitetura ou técnico de em projetos de móveis.
- AJUSTADOR MECÂNICO (8913) - PREPARADOR DE PASTAS - ESTAMPAS (8895)
- ANALISTA DE DEPTO PESSOAL (8921) • SOLDADOR (8774/8857/8898)
- ASSISTENTE DE LOGíSTICA (8920) - Experiência em - SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (8917) - Plásticos
importação e compras e Fluência em inglês. - TORNEIRO MECÂNICO (8813)
- AUX. TÉCNICO (8919) - Montagem de maquinas e - TÉCNICO EM VENDAS (8839) - Acessórios para
ferramentas elétricas Veículos.
_, CALDEIREIRO (8860) - T�CNICO EM AUTOMAÇÃO (8867) - CLP

. .

• TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (8871) -

- CO�!A�OR (8753/8915)) - Superior Completo/Com Com experiência em RH.
Expenencla.

_ TÉCNICO DE LABORATÓRIO (8933) - Atividades
- CORTADOR DETEClDOS (8899) voltadas a análises de produtos/materiais; analisar e
• ESTAMPADOR (8899) realizar a manutenção dos equipamentos do setor;
-ESTILISTA (8914) pesquisar e desenvolver matérias primas e métodos
-ELETROTÉCNICO (8856/8934) analíticos.
- ESTAGIÁRIO (A) (8807) - Cursando Secretariado Conhecer conceitos básicos de programas da qualidade;
Bilíngue ou Execuíívo (com boas noções em Inglês ou conhecer conceitos de cromatografia; possuir bons
Espanhol). conhécimentos da Química orgãnica e analítica; noções

. .

-ENGENHEIRO MECÂNICO (8855) em informática(windows, word. excel,internet); conhecer
- FUNILEIRO (8�59)

.

conceitos de técnicas de extração; domínio da língua
- FRESADOR (8813) inglesa
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR - VENDEDOR EXTERNO (8861) - Venda de- materiais
(8810/8887) elétricos em geral.
- MECANICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS - VENDEDOR(A) EXTERNO ( 8819) - Móveis.
(8873) - VENDEDOR EXTERNO (8849) - Material de
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES Construções/Acessórios.
(8873) - VENDEDORA£XTERNA (8874/8912) - Publicidade
• MECÂNICO DE ÔNIBUS (8879) - VENDEDOR INTERNO (8854) - Material de Construção
- MARCENEIRO E AUXILIAR (8843/8885) - VENDEDOR INTERNO (8910) - Móveis sob medida.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
E BENEFICIÁRIOS REABILITADOS

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Cadastre-se pelo site
www.marisolsa.com.br. link "trabalhe conosco",
ou preencha o formulário "Proposta de Trabalho"

na portaria da empresa.

Rua Bernardo Dornbusch, 1.400 • Jaraguâ do sul/se

www.sesisc.org.br
(link: Trabalhe conosco)

RECRUTA CANDIDATOS

SI...m, "'''r.•ç'' dil$lnd(jSlfI..
do Estado de Santa Catarina

A GRAFFYART TINTAS E
REV. ESTA CONTRATANDO

VENDEDOR(M) INT/EXT
com carteira de habilitação
AB.lnteressados entrar em

contato pelo fone 3370-1155
c/tania.Ou trazer currículo na

rua Walter Marquardt n01250
Barra do Rio Molha frente

Chiodini Motos

TRABALHE EM CASA

Ganhe por produção
+ ajuda de custo.
Mande R$ 0,90 em

selos para ex postal
333, cep 89251-970, -

Jaraguá do Sul, se

SESlsc

ORIENTADOR DE ATIVIDADES Ensino Superior em Educação Física e R.egistro
FlslCAS no CREF

Jaraguá do Sul

Até dia 11/04 pelo site
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SEXTA.FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2008 O

GOLDEN CONTRATA-SE
A Golden e o banco BMG está contratando

Operador de Negócios na área de
financiamentos de veículos para
atuar na região de Jaraquá do sul, '

, Guaramirim e Corupá.
Tratar no telefone 8838-0133

Requisitos: Experiência na área de financiamentos.

-
senae

�!I����

Período: 04 de april de 2008
Horário: :l.8h30 às 22h30 • 6' feira

Carga horária: 4 horas

Investimento: R$ 22,00 (antecipado) OU R$ 25,00 (no dia)
Orientador: Silvio Luzardo de Almefdª,Melio

Memoriza ão '

, Período: 05 de abril de 2008
Horário: 8h às :L2h • sábado

Carga horária: 4 horas
Invéstimento: R$ :1.8,50 (antecipado) OU R$ 20,00 (no dia)
Orientador: Silvio Luzardo de Almeida Melto

Período: 12, i9 e 26 de abril de 2008
'

Horário: 811 às :l.2h - sábados

Carga horária: 11 horas

Investimento: R$ 115,00 (anteolpado); R$ 128,00 (no dia)

,
ou :1. + :1 R$ 67,00 ,

Orientador: Fábio Souza Lopes de Matos

SENAC - ótimo no seu curríc--I- __
senae

Fone: (47) 3275,-8400 ••
• ó-UWlO 11\0 s:êl4 CUff:cuto,Site: www.sc.senac.br ,,----'-'-"

'Sr. empresárín ... '

,Está difícil encontrar o profissional certo?
A Premier tem a solução!

Entre em .centatc tr�(47) 3273-6280

,
"

Amelhor relação custo X benefício.
,

"

Você só paga caso contratar o profissional e ,/.

ainda conta com .uma garantia seletiva! .. �
",,_.-/{{ Jl

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



OPORTUNIDADES -

Mais recursos.Melhores humanos.
TRABALHO TEMPORÁRIO. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. CONSULTORIA. ESTÁGIOS

i j

JARAGUÁ DO SUL
ALMOXARIFE
Disponibilidade para atuar no bairro
Água verde. Desejável ensino médio
completo ou cursando. Conhecimento
da função.
ASSISTENTE CONTÁBil
Ensino Superior cursando ou completo
em Ciências Contábeis. Conhecimento
na função.
AFIADOR DE FERRAMENTAS
2° Grau Completo. Conhecimento na

função.
AJUDANTE DE COZINHA
1 o grau Incompleto. Disponibilidade
para realizar hor.as extras nos feriados e

.

finais de semana.

ANALISTA DE ENGENHARIA
Necessário possuir curso Técnico ou

Superior no Ramo Têxtil,
conhecimentos de cronometragem,
análise de peças e liderança de
equipes.
ANALISTA DE FINANCEIRO
Ensino Superior Completo.
Conhecimento em Mercado de Oapltais.
Operações, Empréstimos,
Financiamento, Contratação de Câmbio
e Excel avançado.
ASSISTENTE DE SETOR PESSOAL
Ensino Médio completo. Conhecimento
com folha de pagamento assim com
em rais e também admissão e

Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Tel. 3276-0700
demissão; cálculos para aposentadoria.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
2° Grau Completo. Conhecimento em

manutenção hidráulica e elétrica e
mecânica preventiva.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Disponibilidade para atuar em
Schroeder no primeiro turno. Ensino
Médio incompleto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Ensino Técnico em Eletrotécnica
completo ou cursando. Disponibilidade
para atuar em horário normal.
AUXILIAR FINANCEIRO
Disponibilidade para atuar no bairro
Água verde em horário normal.
Desejável ensino superior completo ou
cursando.
CONTADOR
Ensino superior completo. Registro no

CRC. Disponibilidade para atuar no
bairro Água Verde.
COSTUREIRA
Conhecimento em costurar uniformes.
ENGENHEIRO MECÃNICO
Superior completo ou cursando.
Disponibilidade para atuar no bairro Ilha
da Figueira. Conhecimento na função no

ramo metalúrgico.
ELETRICISTA AUTOMOTIVO
Conhecimento da função de eletricista
automotivo. Primeiro Grau completo.
Disponibilidade para atuar em horário
normal.

FACILITADOR{A) / DISTRIBUIDOR{A)

Conhecimento de costura, na
distribuição de serviços, e liderança de
equipes.
FAMACEUTICO (A)
Disponibilidade para atuar em segundo
turno. Desejável ensino superior
completo.
GARANTISTA
Preferencialmente 2° grau cursando ou

completo. Desejável conhecimento na
área de garantia de peças.
INSPETOR DE QUALIDADE
Conhecimento no setor de qualidade do
ramo têxtil.

INSTRUTOR{A) OE COSTURA
Conhecimento no setor costura.
Facilidade para transmitir conhecimento.
JARDINEIRO
Preferencialmente possuir habilidades
com ferramentas agricolas. Desejável
conhecimento na função. Disponibilidade
para atuar no bairro' Vila lalau.
LíDER DE PRODUÇÃO
Curso Técnico ou Tecnólogo em

Mecãnico ou Elétrico ou Eletro Mecânico
cursando ou completo. Conhecimento
no setor de trefilação e esmaltação e

coordenação de equipes. Disponibilidade
para atuar em Joinville. Desejável
conhecimento em italiano ou inglês.
MECÃNICO DE AUTOMÓVEIS
Desejável estar Cursando 2° grau.
Conhecimento em mecânica geral de
automóveis mecânica a Diesel.
OPERADOR DE GUILHOTINA

1° grau cursando ou completo.
Conhecimento na função no ramo

gráfico. Desejável conhecimento com

máquina de acabamento gráfico.
PROMOTOR{A) DE CARTÃO
Disponibilidade para atuar no segundo.
Desejável 2° grau completo ou
cursando.
PROGRAMADOR (A)
Conhecimento em Visual Basic .net e
java.
PROGRAMADOR (A) DE PCP - RAMO
TÊXtil
Conhecimento na função no ramo
têxtil.
TALHADOR (A)
Disponibilidade para atuar na Barra do
Rio Cerro no primeiro turno. Desejável
1 o grau completo. Conhecimento na

função.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABAlHO
Necessário possuir Curso Técnico em

Segurança do Trabalho. Noções de
auditorias e requisitos das normas ISO
9001 e 14001; treinamento e

acompanhamento a Brigada de
Emergência;.estatisticas do SESMT;
acompanhamento à elaboração e

aplicação dos Programas PPRA,
PCMSO e Gestão Ambiental; orientação
e preparação da CIPA; e controle de

documentação relacionada a EPI's.
TORNEIRO MECÃNICO
Conhecimento em torno convencional.

a
li"",

www.grupometa.com
Disponibilidade para atuar no bairro
Amizade.

SUPERVISORIA) DE EMBALAGENS
Ensino Médio completo. Conhecimento
na função no ramo Têxtil.
SOLDADOR
Conhecimento na função com solda:
(tig, mig e elétrica). pisponibilidade para
atuar na Ilha da Figueira.
VENDEDOR (A) EXTERNO
Conhecimento na função de vendas
externas no ramo de aço e similares.
Desejável possui carro próprio.
VENDEDOR (A) EXTERNO
Disponibilidade para atuar na Micro
região e para viagens. Desejável CNH
categoria B. Conhecimento na área da
saúde (equipamentos, medícarnentos).
VIGILANTE
Conhecimento na função,
disponibilidade para atuar em escala 12
X 36 no bairro João Pessoa.

GUARAMIRIM

ANALISTA ADMINISTRATIVO
2° grau completo. Desejável estar
cursando ensino Superior. Conhecimento
no setor financeiro e pessoal, habílidade

.

com idiomaAlemão.
AUXILIAR DE CO�TAS A PAGAR
2° grau completo. Conhecimento em
contas a pagar.
COMPRADOR

Conhecimento em compras no ramo
têxtil.
DESENHISTA - TÊXTIL
Conhecimento em Corel Draw;
Photoshop e traços desenhados a mão.
ESTAMPADOR
Conhecimento em peça piloto.
GERENTE DE PRODUÇÃO - RAMO DE

CONSTRUÇÃO CiVIL
Conhecimento na função.
PROGRAMADOR (A) DE PCP - RAMO
TÊXTil
Conhecimento na função no ramo têxtil.
SUPERVISOR DE ENGENHARIA
CUSTOS
Ensino Superior Completo.
Conhecimento em: Sistema DATASUL;
Análise e formação de preço de venda;
Domínio em ferramentas de Qualidade;
leitura e interpretação de desenhos
técnicos.
VENDEDOR EXTERNO - SETOR
ALIMENTíCIO
2° grau Completo.
VENDEDOR (A) INTERNO
2° grau completo. Disponibilidade para
atuar em Guaramirim. Conhecimento
em informática.
ZELADOR{A)
Conhecimento na função.

A META RH DISPONIBILIZA SO VAGAS
PARA ATUAR COMO AUXILIAR DE

PRODUÇÃO NO RAMO TÉX!IL E
METALURGICO E AlIMENTICIO.

------------------ -

------------------- _-_-- --- - --- - -- --

,

Os tnteressados devem comparecer com sua Carteira de Trabalho na Meta Recursos Humanos

VÁRIAS VAGAS ... VÁRIOS ·PARCEIROS ...
, "-

SO FALTA VOCE!!!
Você profissional que busca uma oportunidade ou um novo desafio no mercado de trabalho,

compareça a Premier, realize a sua entrevista e conquiste a sua vaga!
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Reorganizamos o seu

CLASS S
Agora ficou ainda mais fácil de
encontrar o que você procura!

Quinta-feira: CLASSIMAIS Negócios
(anúncios de linha I imóveis I veículos I saúde I pet)

Sexta-feira: CLASSIMAIS Oportunidades
(empregos I cursos I concursos)

Sábado: CLASSIMAIS Imóveis
CLASSIMAIS Parcimóveis
CLASSIMAIS Veículos
CLASSIMAIS Produtos & Serviços
(informática I tecnologia)

Anuncie '(47) 3371-1"19 I 3055-001'9
www.ocorreiodopovo..eom.br
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ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 • Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

Í'

. TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Ouiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

ais infôrm�çõé� �7 - 327541'25
Marcatto, 156 oaR

"-"

,oi Jaraguá 'do Súl
-mall: jaragua.ciern.b@terra.com.br

'

Site: www.massoterapia.estetica.cíemsahb.com.br

VENDE-SE LOJA NO SHOPPING BREITHAUPT MATRíCULAS ABERTAS
. Centro de Educaçõo
Infantil Colméia.

- Berçário
,. Maternal

- Jardim

Tr: 3372-1123

LOJA DE CACHORRO QUENTE(BUFFET E PRENSADO),
BATATA RECHEADA E BEBIDAS EM GERAL, INCLUSIVE
CHOPP. COM ESPAÇO DE 33M2,BOA CLIENTELA E BOM

FATURAMENTO. VALOR R$ 200.000,00
FONES PARA CONTATOS

3371 �4433 I 3370-4248 I 9932-0027 COM ÁLVARO.

� PONTOCOM, .

',M'aiores Informações• TREINAMENTO EM INF.ORMÁTICA 'Fone· 3055 2021Rua: Epitácio Pessoa, 85 - Centro .' '.
-' .

FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL
Credenciado pelo MEC - Port. 4271 de 12112/05

Modalidade de Ensino a Distâ-ncia
Duração de

Gursos, autorizado�

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

'

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

Inscrições até o dia 11 de Abril de 2008 '

Taxa de Inscrição: R$ 50,00
Data da Prova: 13 de Abril de 2008

Aulas ao Vivo - Transmitidas diretamente de Curitiba

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

(47) 3276 1-268
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"*Coelhinho.. Eu Janaína gostaria de saber
onde você mora? Seu bairro? Número da
sua casa? Quantos anos você tem? Eu
'COlIJO ....itas cenouras, assim como você,
por isso sou fofinha. Quero que o coelho
venha naminha casa porque gosto muito
de dIoeoIafe, e tem ummonte de cenouras
esperando por você..

Aguardo você coelhinho e a cesta chegarem.

"Quando eu era criança minha mãe escondeu
minha cesta dentro do fogão. Meu pai ligou
o forno e derreteu tudo. Fiquei muito bravo
com ele. ,Na Páscoa seguinte minha cestinha
estava escondida dentro do guarda-roupa.
Tinha vezes que eu não achava o meu choco ..

, late e meus irmãos ajudavam. Eu gostava
mesmodas vezes que meu pai dava pistas. '

A doçura da Páscoa são as lembranças que
a gente vai acumulando."

Fernando, da Rocha - CAESP/APAE

Feliz Páscoa, Janaina..

"

lIS Tem como .ignificado a Ressurreição de
Jesus Cristo......

Para muitos a Páscoa perdeu seu real
significado, lembrando somente de presen-'
tes, ovos de páscoa e muitas guloseimas�
Desejo que todos saibamos pelO menos

agradecer a Deus por ter entregue seu único
filho para nos .alvar."

"Para mim a Páscoa é ovos de chocolate
coloridos pendurados no supermercado e

mamãe dizendo que não posso mexer...
Dia de pintar o nariz e cantar cantigas de
Páscoa junto com meus amiguinhos na

, creche... A mamãe e o papaíme explicaram
que a Páscoa é o (fiãém qlie':.·o 'Jesus lá da' '

Igreja ressusetteu... e que Jes�s possa
'ressuscitar em todos os ccraçõezlnhos."

Gabriel Milbratz • Centro

Gabryelli Hafemann .. Tita Martins

ELPAR
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SEXTA·FEIRA. 4 DE ABRIL DE 2008

BELEZA
,."

ALIMENTAÇAO REFLETIDA NO ROSTO
Escolha certa dos alimentos ajuda proporcionar pele lisa e cabelos brilhantes
Quando se fala em beleza e

boa aparência, imediatamente
nos vem à mente os cosméti
cos, que incluem os sabonetes,
.os xampus, condicionadores,
cremes antiidade, cremes con-
'tra' olheiras e noites mal dor
midas e mais urna infinidade
de produtos. Dificilmente va

mos nos lembrar que os maio

res, e primeiros, parceiros da
beleza são os alimentos.

A verdade é urna só: não
adianta tratar por fora se, por
dentro, o seu corpo está maltra
tado, mal alimentado e carente

dos elementos essenciais ao

equilíbrio.Ah, mas então, va

mos abolir todos aqueles cremi
nhos "milagrosos" e só comer,

, comer e comer? Não. O segredo
da coisa é equilibrar tudo muito
bem, com bom senso.

Um dos terrores da pele é
a acne. Ela aparece sempre do
nada e nas horas mais impró
prias e também dependem das
características individuais de
cada um. De um modo geral,
ingerir alimentos que conte
nham Vitamina A e carote
nóides ajudam bastante. Estes

elementos podem ser encon

trados no leite integral, fíga
do e ovos, nos vegetais e nas

frutas de cor verde, amarela e
, avermelhada, tais corno espi
nafre, brócolis, agrião, rúcula,
cenoura, almeirão, abóbora,
manga, mamão e beterraba. É
bom fugir das frituras e dos
doces porque tendem a au

mentar a produção de gordura
na pele. ,

Quando' o assunto é hidra-
,

tação da pele, é .recomendado
beber 'muita água durante o

dia, pois também é indispensá
vel para o bom funcionamento
dos rins. A água-de-coco con

tinua. campeã, pois tem poder
hidratante maior do que a água
comum já que em sua compo
sição entram o sódio, o cloro
e o potássio, essenciais para
o equilíbrio do organismo. Os
maiores, aliados são a melân
Cia,' abacaxi, pêra; laranja, e
limão; 'e, ainda o chuchu, ce

noura, berinjela, couve-flor,
espinafre, alface, tomate e

pepino. As frutas que contém

potássio são a banana, a uva

passa, damasco e ameixa.

Sobrancelhas merecem cuidado
As sobrancelhas são a moldura dos

olhos, por isso, profissionais gabarita
dos são essenciais na 'hora de definir
sua expressão. Grossas, curvadas, fini
nlias, é incrível como uma sehrunee
lha bern delineada faz a diferença. Ao
menos nà primeira vez que se vai mo
delar as sobrancelhas, é preciso pro
.cumr um especialista. Ouando modela
ti sobrancelha' a aparência torna-se
mais clean. Além disso, sobrancelhas
com tracejado bem feito são funda
mentais para o bom resultado de uma

maquiagem, por exemplo.

O especialista tem a noção exalo
para definir o olhar Pessoas com testa

larga é aconselhável não afinar muito
a sobrancelha, pois isso pode realçar a
testa. Já os que possuem olhos pequenos
o ideal é manter a parte de baixo das so
brancelhassempre limpas, para levantar
o olhar Já que ning�ém quer correr o
risco de arrancar pêlos a mais, nem de
deixar as sobrancelhas desiguais, o me

lhor mesmo é procurar um especialista.
Os pêlos demoram uns 15 dias para
crescerem de novo e, quando são muito
arrancados, tendem a desaparecet

/

,Frl}tas são
aliadas da beleza,
deixam a pele com

aparência saudável
e hidratada

Fios fortes e bonitos
Normalmente, perdemos cerca de 100 fios de cabe

los todos os dias, mas se passar desta quentldnde, algo
anormal está acontecendo e é preciso averiguar. Entre
às causas para a queda dos cabelos está a alimentação
inadequada, se for este o caso, é preciso reforçar a dieta
com carne, soja, cereais, como milho, arroz, .feijão, trigo

e grão-de-bico, ervilha; ovos, frutos do mar e iogurte.
Ouando os cabelos e unhas se tornam quebradiços, um dos

motivos pode ser a ingestão de alimentos inadequados. Opte
por uma dieta rica em cálcio e proteínas, que pode ser cem

posta por leite, ricota, queijo parmesão, tofu, iogurte, salmão,
sardinha e figo seco.

,'Agroilecemos a todos�ue,_edifGÍ'Um em
'

m'a.is umo edição deste evento.
Esperamos você para o, V Noite da Ilha

�llR""'H'£
M!\WG

(411 33.71·2131

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



III O CORREIO DO POVO.
SEXTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2008 ,VITRINE----------

INGO BAUMGARTEL,
consternada com o seu falecimento ocorrido em

30/03/2008, as 18h50min no Hospital Santa Ca
tarina em Blumenau, vem agradecer aos paren
tes e amigos que enviaram flores e coroas e que
o acompanharam até a sua última morada.

COMUNICADO PERDA Expressa profunda gratidão pelas palavras de

conforto, em tão dolorosa hora, em especial pro-
'" 'DE DOCUME.NTOIOBJETO.S feridaspelo Pastor Everton Ricardo Bootz e con-

. Foram extaviadoS:Do�umentbs de Diversos' vida para o culto em memória que será realizado
o', ·:tNotaFi.scal):Emissã�·UF:SÓ�i·Outraslnfor;.;· " 'n'a�lgreja Evangélica Luterana de Jaraquá.do Sul ..
:;, ':, maçp�s:.2 Blocos #e N0 "(ao 50. e N? 5foâo�, ..

,:_' Apóstolo, Pedro -' Centro, no dia 0.6 de AbrM de' .

"1 ÓO. Construioner ConstrutoraLtda (Malcon
,.2008, as 9 horas.

.

,

'

Punquieli Joner: Deposse). A FAMíLIA ENLUTADA.

.�

Inscrições abertas para o Festival
,:-.

.

Já estão abertas as inscrições para a programação didático-pedagógica do
26° Festival de Danço de Joinville. O evento deste ano apresenta 39 cursos

e oficinas, num total de 55 turmas e cerca de 1900 vogas. Além destes, o
Instituto ainda oferece workshops coreográficos e o projeto Danço Comuni
dade. Entre os opções de aperfeiçoamento estão aulas de clássico, sapate
ado, jazz, danço teatro. O Festival também traz oportunidades poro quem
deseja se aperfeiçoar na área de musicais (Oficina Mix) e dança de ruo. As

inscrições são limitados. Informações pelo www.festivaldedanca.com.br na
parte de'Cúrsô's ou pelo e-mail ciJrsos@festivaldedança.com.br.". r,' •

(!Carstens JLeíIoeíros ARTUR HENRIQUE CARSTENS
* + de 27 anos de Sucesso". PAULO MÁRIO L MACHADO

PRAÇA 1 LEILÃO - 1 a e 2a Varas do Trabalho de Jaraguá do Sul 1 SC
81Abril 1 2008 (3a feira), à partir das 13:00 h
BENS À PARTIR DE 50% PREÇO DEAVALIAÇÃO CI EVENTUAL PARCo ATÉ 60 X
LOCAL: Rua Mar. Deodoro da Fonseca n° 320/2° andar 1 Centro Comercial Fall 1

Jaraguá do Sul 1 SC

,
Maiores informaçõés e edital completo no site w:;Vw:leiloeiro.êom.br ',' .'

,

ou através do e-maif: car�tens@IeÚoeirõ:com.br e fone (0**47) 3422 - 8141
.

13 - 23 - 24 - 26 � 21

63-.61-

FAL�CIMENTOS
faleceu às 6h do dia 3/4, o Sr. AnTellno Mufezolli, com idade de 61 anos;
o sepultamento será realizado dia 4/4 as 8h, com saída do féretro do
Igreja de Santa Luzia, seguindo para o cemitério de Santa Luzia.

. .

., I

NOTA DE AGRADECIMENTO
A família enlutada de

"
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O CORREIO no POVO IESEXTA-FEIRA. 4 DE ABRIL DE 2008

Vereadores
têm até junho
para definir
Reajustar o próprio salário
é desejo de todo trabalhador
A discussão, a formulação

de propostas e a votação sobre
o reajuste salarial de prefeitos,
vice-prefeitos, vereadores e

secretários municipais devem
estar finalizados até dia 30 de
junho. Os reajustes são mera

mente inflacionários, para re

por as perdas do poder' aquisi
tivo, já que o salário é revisto
uma vez para os quatro anos

do mandato. A Constituição
Federal prevê que essa revisão

seja concluída seis meses an

tes da próxima candidatura.
Os salários são reajustados em

todo ano eleitoral.
Na região do Vale do Ita

pocu, os vereadores já come

çaram a discutir o assunto. Por

enquanto, somente Schroeder
apresentou o projeto de lei, com
aumento de 85% aos vereado-

ROSIMERI.�ACHADO, .38 res e 30% aos demais represen-
anos, auxIliar de cozmha tantes políticos. O novo salário

"N�o. �a firma o, n�s�� r�,�l��:o.J'Il' I ;:� (_é;fot mrÇ?vaqo) mas aguarda a se-

te e baiXO, tombem deverra- gunda votação. Pela legislação
mos receber o mesmo reajuste vigente só os vereadores votam
que eles. Para ganhar 5% já e promulgam a lei.
demora". "Omais importante é verifi-

Vereadores de Schroeder querem um reajuste de 85%, se aprovado, eles vão receber R$ 2.370

VOCÊ CONCORDA QUE OS PARLAMENTARES
REAJUSTEM O PRÓPRIO SALÁRIO?

SUELEN SOARES, 25 anos,

operadora de caixa

"Não, com certeza não. Se
for para reajustar o deles,
deveriam reajustar o nosso na

mesma proporção. Eles têm
muita bonificação".

PEDRO ALVES, 32
anos, autônomo

"Depende. Existem es políticos
que merecem, os que traba
lham poro o povo e devem
receber pelo mérito. Deveria
ser proporcionai".

MARIA HELENA DA SILVEIRA,
51 anos, zeladora

"Não, não está certo. Deveria
ser ov_tra pessQJ!.e njl) eles.
O salário tem que ser justo,
porque assim eles aumentam
muito".

'

LAURA DA SILVA, 35 anos,
consultora de moda

"Lógico que não. Somos nós
'

que pagamos o salário deles,
deveria 'ser votado. Ou deveria

, ser em forma de dissídio,
como o nosso".

RONALDO BORGERT, 24
anos, ternelre mecânico

"Não. Esse aume,nto reflete o

trabalho dos políticos, se cui
dam bem da cidade. Deveriam
dor mais atenção aos bairros
do interior".

car se o reajuste acompanha a

inflação", explica o advogado
Alessandro Balbi Abreu, pós
graduado em Direito Eleitoral.
Ele afirma que pelo bom senso

a revisão salarial deve repor a

inflação e a correção do perío
do, mas que "o aumento majo
ritário também é justificado".
Isso acontece quando o salário
está abaixo da média estadu
al e deve ser estudado caso a

caso. O advogado afirma que
isso é comum para repor as

perdas do salário defasado.
Os critérios para estabele

cer a média salarial são, prin
cipalmente, o confronto popu
lacional do município com o

estado, 'a receita e o tamanho
territorial da cidade. "Se não
tem caixa para aumentar o sa

lário do funcionário público,
,

também não haverá caixa para
o próprio reajuste", reafirma
Alessandro, "e nessa situação
deve-se somente repor as per
das salariais pela inflação".

LUCIANA DE AGUIAR
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OBRUXO
Vocês viram na última Veja. como excede o prestígio de Paulo Coelho mundo
afora? Neste momento, o mago brasileiro tem em vigor, em todo o planeta, .

1.258 contratos de- edição de seus livros. O "bruxinho" não é fraco!

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o grande Emerson Gonçalves, que lê esta
coluna para ficar por dentro dns novidades de nosso

.sociedade. Valeu, amigo!

PENA
Dá uma dor no coração posserpeln
Walter Marquardt e ver as portas
fechadas da antiga Combat, local
de grandes festas que alegraram
tantos jovens de Jaraguá do Sul e

. região. E agora amargamos mais
uma, as portas da Deep também
fecharam. Não 'é por nada que a

cidade fica vazia nos finais de se

man,a. É uma pena!

PAGODE CHIC
Amanhã rola, na. Bierbude, o Pa
gode Chic, A partir das 22 horns,
muito- agito com o Grupo Nova Ten-
dêncin e'DJ Xalinho.

-

HARMONIA
-Móveis-

3373-0490

www.harmoniamoveis.com.br

É FRIO OU É QUENTE?
Vocês viram no Jornal Nacional que
algumas das maiores empresas
americanas se reuniram, esta se

mana, e exigiram que o presidente
americano George W. Bush adote
medidas concretas para enfrentar
o aquecimento global? Gente, não
é estranho o presidente Bush ser

responsabilizado pelo aquecimen
to global e ao mesmo tempo con

siderado um pé frio?

'-_ ..... KI��:':�'",TA\N!�/,
" ,'"lj{;l-il-

IO'irdf'Z:'\ ::'1.;:;, _, �l�·,-,,-

\,

PAQUETÁ
Com o lançamento da nova coléção
outono-inverno, a loja da Pàquetá, .

sob a batuta da competente Katia.'
ne Herap, ressurgiu na área vip do
Shopping Breithaupt, que passa a

ser passagem obrigatória dos que
adoram sapatos.

RESENHAS
• Continua firme e forte o romance

do casal Thea Sasse e a bonita lois
de Marco.

• Outro romance nota dez de nosso

mundo én de Denise Marcondes e
Carlos Antonio Seichas.

3371-2552

Dá .área de marketing da Paquetá, Camila Fialho e a gerente da loja em

Jaraguá Katiane Herap, durante concorridíssimo coquetel da coleção
outono-inverno, na última quarta-feira, no Shopping Breithaupt

DIZEM POR Aí••• 4° NOITE DA ILHA Este colunista, o
empresário Renato
Koslowski(Menina

Linda) e o diretor geral
de O Correio do Povo,
Nelsinho Pereira,no
coquetel da Paquetá

Que o Secretário da Saúde Sérgio-Ferraza E hoje tem a Noite da Ilha, na ARWEG
estaria estudando a possibilidade de trazer - a festa é para comemorar as ilhas de
médicos bolivianos aqui paro a terrinha, já . Santa Catarina. Mas só vai participilr
que a turma do "bronco" por lá tem mais quem ,garantiu seu ingresso antecipa
que chuchu na Serra e ósalário, ó.... é baixi-

,-

domente. Desde quarta-feira, os convi-
nha igual ao preço do próprio fruto.' tes já estão esgotados.

TE CONTEI!
.. Como perguntar/não ofende ...
Será que a redução -da carga •

tributária passará por reforma?
Os brasileiros não acreditam êm
mais nada.

• A excelente banda Tribp da l�a
promove amanhã, mais conhe�,n
cido como sábado, a partir. da�
10h30mi.n, em frente do Museu

�!11mo Silva, no Ca!ç9dão, uméêsperto ensaio abeFtó do grupo,_
Vale conferir!

• O show do grupo hpresso, 1)0
Panorâmico da Scar, é dia 26 de
abril, e I),Qo dia 22 como registrei
na cohmo de ontem. Vale lembrar
que a.,banda estará'comenlorando
25 anos.

' /-, "'Biô'/'

• Dia 26 de abril é o dia do '

tradicional "sim" de Cleber Alves
e Cátia Becker:

-il O patrão NinhO' Demarchi já ,_,

está contando nos dedos p,aro o

grande dia do 27° Rodeio Crioulo,
que aContecerá no dia '16 de maio .

.. Pa�9começarbe!11 a sema?9'
lado 'iít'elflori,�o q,ue um dgmi�a.g
ã'nilll�do. Pofisso, o Botegyim:São
Frgncisco reservou esse domingo

seus comensais terminarem
01 de seniõria � Ito'astral.

Para o festejo qu é Vibe "". i

Sunday. O. babado a.a partir"
das 19 horas.

',' . " ,
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Verba para o Jurlsmo
.

Projeto encaminhado pelo Deputado Vingatti foi aprovado.no Ministério do Turismo contemplando uma verba no valor de
R$ 140 mil para investimentos no turismo da cidade de Jaraguá do Sul. Neste �rojeto estão inclusos a qualificação turística,
a divulgação turística, a aquisição de equipamentos e consultorias necessárias para implantações das atividades. O recebimento
desta verba é o resultado do trabalho do secretário Marcio da Silveirà que esteve pleiteando investimento em Brasília.

BREITHAUPT CONTRATA
BERNARDINHO
O técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Bernardi
nho é o novo garoto propaganda da rede Breithaupt.
Conhecido por sua seriedade, comprometimento
com a qualidade e um grande vencedor como jo
gador e principalmente como técnico, agregará
significativo incremento à marca Breithaupt.

INTELBRAS LANÇA
NOVOS PRODUTOS
O segmento de redes wireless (sem fio) está na

mira da catarinense Intelbras, líder em centrais e

telefones na América Latina. Depois da entrada na

área de networking com o lançamento de oito pro
dutos com fio como switches fast e gigabit ethernet
e placas de rede, a empresa agora apresenta a li
nha de roteadores e adaptadores USB para redes
sem fio. Os produtos chegam com as velocidades de
54 Mbps e 108 Mbps e fazem parte de um mercado
com crescimento anual na casa dos 30%.

PRODUTOS
Tecnicamente, os produtos sem fio lançados nesse primeiro se

mestra chegam com possibilidade de priorização no tráfego de
dodos no rede, chamada OoS (Ouality of service), interessante
para a telefonia IP que 'exige qualidade na transmissão de voz.

Os roteadores possuem quatro portas para cabos 10/100 Mbps
que possjbil·itam conexão com outros dispositivos
que já fazem parte do portfólio da Intel bras. Para
o segundo semestre, a previsão é de lançamentos
dos access points, equipamento que permite a

ampliação da área de abrangência de uma rede
através de conexões sem fio. Outra novidade são as

placas de rede PCI que permitem todos os benefí
cios de uma rede sem fio poro computadores sem

interface wireless.

INDICADORES CÂMBIO
______------; íNDICE

IBOVESPA.
VARIA_ÇÃO
1,28%

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,716 1,718 -0,58% .

1,568 1,568 -0,04%CRESCIMENTO

SOBRE A INTELBRAS
Empresa de capital fechado e 100% nacional,
o Intel bras é líder no mercado brasileiro de
centrais telefônicos e telefones. Possui impor
tantes certificações ISO 9001 e 14001 (área
ambiental). Fundada em 1976, a Intelbras está
localizada no município de São José, no região
metropolitana de Florianópolis, Santo Catarina.
São mais de mil colaboradores, distribuídos
no setor administrativo e linha de produção. A
Intelbras está presente em todo território na

cional e seus produtos estão distribuídos em

diversos pontos de venda para consumo e re

vendedores. corporativos e ainda conta com uma

grande rede de assistências técnicas autorizadas.

FMI prevêdesaceleração global
Para diretor de Pesquisa, força de exportações do Brasil é encorajadora
NOVA YORK economias mundiais, núme- pendentemente do que acontecer

OFMI (fundoMonetário Inter- ros que serão divulgados na com os preços de commodities",
nacional) avalia que o crescimen- próxima semana, no encontro afirmou o diretor do FMI, ao ser

to global está se desacelerando e de Primavera, em Washlngton. questionado sobre como o Bra
adverte que uma perda de velo- "Turbulências mais profundas sil seria afetado por um declínio
cidade significativa mundial po-

.

nos mercados financeiros glo- no atual ciclo de commodities.
deria enfraquecer as exportações bais representam o principal Johnson cita o fato de que países
mundiais e deflagrar declínio nos risco à economia global", disse precisam pensar em formas para
preços das commodities (maté- Johnson. O fundo prevê que o diversificar exportações. Nos rela
rias-primas). O diretor do Departa- crescimento das economias avan- tórios divulgados ontem, o Rindo .

menta de Pesquisa do FMI, Simon çadas vá "declinar" em 2008. reconhece os riscos de uma rever
Johnson, afirmou que o fundo As principais economias emergen- são no ciclo de ·commodities e. re-' .

.

prevê alguma desaceleração nos tes devem ter "alguma desacelera- comenda que paÍS\3S dependentes
países nos mercados emergentes. ção", mas ainda permanecem "ad- de. exportações destes produtos
O FMI divulgou ontem o relatá- ma da tendência', cita Simon. '. procurem fazer reformas e fortale
rio Perspectiva Econômica Mun- "Estamos encorajados' pela , cer ínstítuíções para se protegerem
dial (WEO, na sigla em inglês). aparente resiliência de diversos dá vuínerabilídade elA re,ação a. ,$jl
° documento não contêm pro- exportadores

'. de '. 'commodities, 'tim choque nbs preços.
vÓ:

.'

'

•
�

jeçôes do PID global e das taxas
"

Eles podem usareste forte avan-
".

£$ �
de crescimento das' diversas ço .nos preços para -avançar, índe-

. ÀGÊNCIA -ESTADO, ,c� ,

. ; F�f't advinte sobre o enfraquecimento nos exportações com o desaceleração
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CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

SANTACATARINA---�-----

Cresce nO de embalagens devolvidas
Entrejaneiro e fevereiro reciclagem de recipiente de agrotóxico aumentou 16%·
FLORIANÓPOLIS

O número de embalagens va
zias de agrotóxicos destinadas
corretamente aumentou 1,9%
em SantaCatarina no compara
tivo entre Z006 e Z007. E, se os

dados continuarem como estão,
a tendência é que essa porcen
tagem cresça. No comparativo
com os dois primeiros meses de
Z007, a quantidade de embala
gens com um final de acordo
com o que estabelece a legisla
ção foi 16% maior entre janeiro
e fevereiro desse ano.

A boa notícia é que o núme
ro de embalagens corretamen
te destinadas passou de 355
toneladas em Z004 para 490
toneladas em Z007. A previsão
do Inpev (Instituto Nacional de

Processamento de Embalagens
.

Vazias) é que nesse ano a quan
tidade aumente para 600 tone
ladas. Marcelo Lerina, coorde
nador regional de operações
do Inpev para o Rio Grande do
Sul e Sànta Catarina, credita o

aumento no número de emba
lagens entregues ao trabalho de

conscientização que é realizado
em todo o País.

Segundo Lerina, quem não

cumprir as determinações le

gais, pode ganhar desde uma

multa até ter que responder
processo por crime ambiental,
podendo inclusive ser preso
dependendo da gravidade do
dano causado pelos materiais
deixados na natureza. Em San
ta Catarina, a fiscalização é feita

pela Polícia Ambiental, Cidasc
eFatma.

COMO PROCEDER? .

O processo de destinação
correta dos materiais começa
no campo. O primeiro passo é
dado pelo agricultor, que é res

ponsável por lavar a embalagem
e entregá-la ao estabelecimento
devidamente licenciado. "Ele
tem que colocar um quarto
de água na embalagem vazia,
chacoalhar por cerca de 30

segundos e colocar essa água
dentro do pulverizador, junto
com o agrotóxico. Depois dis
so, ele repete a ação por mais
duas vezes e devolve a emba
lagem no local indicado pelo
comerciante", explica. Em 2007, 490 toneladas de embalagens tiveram como destino a reciclagem

Ferramenta eleitoral
Esta eleição vai marcar pelo presença atuante de empresas de Internet. Algumas delas como o Google e Yahoo revelaram
que vão entrar com tudo no segundo semestre interagindo com o eleitor e abrindo espaço poro os candidatos. Poro você ter
uma idéio o MySpace, considerado o maiõr rede de relacionamento do mundo via Internet, foi o responsável por uma porte
significativo dos 135 milhões de dólares que o pré-candidato democrata Barack Obama arrecadou para, suo componho. Um
dos argumentos para o sucesso desta ferramenta é de que os debates políticos se tornaram uma chatice, e cá entre nós,
tem total fundamento. Até porque são tontos os regras e exigências dos candidatos que o confronto de idéias se transformo
num programo engessado e pouco atrativo, A Internet traz poro o processo o jovem eleitor, com uma novo linguagem mais
moderno e direto. Profissionais do úren já começam o montar estratégias que obriguem perfis de políticos, enquetes sobre
propo�tas, simulações de voto e inclusive componho poro arrecadação de fundos. De ser por isso que os magistràdos do
Tribunal Superior Eleitoral, se manifestaram d.izendo que estarão atentos à Internet.

EXEMPLOS
Alguns partidos usufruem e com competência deste espaço de in

formação e aproximação do eleitor. Praticamente todos têm suo

página, assim como centenas de políticos transitam pelos comu

nidades do Orkut, que é um o rede de relacionamento no Internet.
Para se ter uma idéio o 025, o PSol e o PSTU mantém canais que
obrigam vídeos e divulgam o sigla e seu número.

TENDÊNCIA
A gente não está votando em urna eletrônico? Desta vez faremos
uma novo experiência através do voto digital. São avanços, por
sinal tendo por berço Santo Catarina. A Internet é uma questão de

'

,
, tempo porá se tornar um veículo abrangente de comunicação com

�, - o eleitor. Cresce e m,uito.logo virão os restrições legais. Aguarde.
':- - ,....'":"� ,. ',;.:.�. . ;'�:' -

, ., -

AGILIDADE
No quarto-feira estiveram em Jóinville técni

. cos do Eletrosul avaliando, o área onde será
erguido n subestação que atendo o demando

. de 'energia. No dia .sequlnte, ontem, o 'prefeito
"

Marco Tebaldi enviou à Câmara o projeto de
c,- lei liber.ando o terreno poro esse tipo de cons

:trução. Não dá mais para perder tempo, coso
�, contrário o cidade poderá ficar às escuras.

O, PSDB, ca�j) pro�urado,. já adiantou que nã9 vai ocupqr nenhum
cargo no administração Dár.io Berger. Ou seja'oa reformo que o

,pref_eito vem realizando não terá tucanos, segundo declaroçõés '

"indas do cúpula'do partido.
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Ministro-chefe do Coso Civil, Dilmo Rouss�ff, pode ter que dor explicações sobre o dossiê

CASO DOSSIÊ

Oposiçõo consegue
convocar ministro
Dilma Rousseffterá que prestar esclarecimento
BRASíLIA
A Comissão de Serviços

de Infra-Estrutura do Sena-.
do aproveitou a falta de inte

grantes da base governista e

aprovou na manhã de ontem,
a convocação da ministra da
Casa Civil, Dilma Rousseff. O
senador Flexa Ribeiro (PSDB
PAl apresentou requerimento
pedindo que a ministra expli
casse as obras do PAC (Progra
ma de Aceleração do Cresci

mento).
,� A oposição vai aproveitar a

convocação para cobrar expli
cações.de Dilma sobre o famo
sos dossiê com gastos sigilo
sos do ex-presidenteFernando
Henrique Cardoso e da ex

primeira-dama Ruth Cardoso.
Reportagem publicada pela
Folha de São Paulo revelou

que o suposto dossiê foi mon
tado por ordem da secretária-

executiva da Casa Civil, Ereni
ce Alves Guerra, braço-direito
de Dilma. A Casa Civil nega o

dossiê, mas admite a existên
cia de um banco de dados.

Como era minoria na CPI
dos Cartões -onde não .conse

guia aprovar o requerimento
que pedia a convocação de
Dilma-, a oposição havia tra

çado como estratégia tentar
convocar a ministra em ou

tras comissões do Senado. A

oposição chegou a protocolar
um requerimento pedindo a

convocação dela no plenário
da Casa.

O líder do governo no.Sena
do, Romero [ucá (PMDB-RR),
já anunciou que vai recorrer à

,

própria comissão e, posterior-
mente, ao plenário da' Casa,
para derrubar o requerimento.
"Eles querem fazer uso políti
co dessa situação, nós não va-

mos permitir", afirmou Jucá.
O senador Marconi Perillo

(PSDB-GO) chegou a apresen
tar um aditivo ao requerimen
to de Flexa Ribeiro para que a

o ministra também explicasse o

dossiê, mas retirou o pedido
para que o requerimento não

fique prejudicado -já que o

dossiê não é tema da Comis
são de Infra-Estrutura.

A oposição argumenta que
há mais de um ano vem apre
sentando sucessivos convi
tes para que Dilma se expli
que na, comissão. Depois de
várias negativas da ministra,
o PSDB decidiu partir para a

convocação da ministra, uma
vez que a CPI dos Cartões

Corporatívos rejeitou todos
os requerimentos de' convo
cação de Dilma.

AGÊNCIA ESTADO

..

"", ;

O CORREIO DO POVO rnSEXTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 200ã

Me conden�m por algo que não
fit', diz o pai de Isabella à TV
Com a prisão decretada,

Alexandre· Nardoni, 29, e

Anna Carolina Trotta Peixo-
. to Jatobá, 24 -pai e madrasta
da- menina Isabella Oliveira
Nardoni, 5, que morreu no fi
nal da noite do último sábado
(29), decidiram falar sobre o

caso pela primeira vez, segun
do cartas exibidas ontem pela
TV Record.

A emissora afirma que as

cartas, escritas de próprio pu
nho, foram enviadas ao repór
ter Roberto Cabrini durante
a madrugada e tiveram a au

tenticidade comprovada pela
equipe de jornalismo.

Nardoni diz que seu "mun
do acabou" com a morte da fi-

lha e que está sendo condena
do por algo que não fez. "Nós
não tínhamos feito nenhuma

declaração ainda porque acre

ditávamos que o caso seria

solucionado", diz um trecho.
"Somos inocentes e a verdade

sempre prevalecerá", afirma

Jatobá.
Isabella foi encontrada com

parada cardiorrespiratória no

jardim do prédio onde mora

o pai, na região do Carandiru,
zona norte da cidade. De acor

do com o pai, a menina teria
sido jogada do sexto andar do
edifício, supostamente, por al
gum desafeto seu. A prisão de
Nardoni e da atual mulher dele
foi decretada na quarta-feira.

Petista apronta PEe do 3°
mandato; Lula diz 'chega'

A reação dos governistas e

oposicionistas contra as declara

ções do vice-presidente da Repú
blica, José Alencar, defendendo
UJ1l terceiro mandato para Luiz
Inácio Lula da Silva, na terça
feira, não desanimaram o maior
defensor da idéia - pelo contrá
rio. Na quarta, o deputado petís
ta Devanir Ribeiro (SP), amigo
do presidente, prometeu levar
o tema à Câmara até a semana

que vem. O governo, contudo,
desmente apoiar o projeto. Lula
se disse cansado de disputar elei
ção: "Chega um pouco".

A defesa pública da mudan
ça na Constituição para bene
ficiar Lula irritou a oposição e

até mesmq os líderes do gover.

no e do PT. Mas Ribeiro gostou
das frases de Alencar e ainda

ganhou adesões no Congresso.
Ele nega a acusação de golpís-

mo, dizendo que "o que o Con

gresso aprova não é golpe". "O
partido não pode ficar de costas
para o povo e estou convicto de

que o povo aceitará essa discus
são, de que o momento é opor
tuno." Além do terceiro manda
to, Ribeiro quer dar mais cinco
anos a Lula.

Já Lula garantiu que não
discutirá a hipótese de dispu
tar um terceiro mandato, mes
mo com seu vice, José Alen
car, defendendo publicamente
a idéia. "Eu sou o candidato
mais cansado de eleição. Se
tem uma coisa que eu não

gostaria de fazer era discutir
eleição, pois cansei", disse o

presidente, listando, todas as

campanhas de que participou.
"Chega um pouco", comple
tou. Lula já havia dito que não

apóia a tentativa de Ribeiro.

Lula pediu paro que porem de falar sobre uma possível reeleição
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Volta em obras e ações
na área de urbanismo.
- Novos binários: Ilha da Figueira, Vila Nova, Centro e Vila Lenzi.
- Mais segurança com a implantação de ciclofaixas.
- Ampliação e manutenção da rede de iluminação pública.
- Substituição de Lâmpadas para economia de-energitl.
- Novo PLano Diretor do município - Cidade ·Planejada.

....
li

.

PREfEITlRA DE·
.. .. JIBAGUÁ aí,SUl

SECRETARIA MINICIPAI
DAfAZENDA

George Bush e a secretária Condoleezza Rice, durante a cúpula da Otan

CÚPULA

Otan apóia
o escudo
antimísseis
República Tcheca anuncia
acordo com Bush em maio
BUCARESTE

Os Estados Unidos con

venceram ontem os 26 mem

bros da Otan (Organização do
Tratado do Atlântico Norte) a

declarar seu pleno apoio ao

escudo antimísseis que o go
verno norte-americano preten
de construir no Leste Europeu.
Depois de sofrer uma derrota
ao não conseguir a aprova
ção à entrada da Ucrânia e da

. Geórgia na aliança militar, os

EUA conseguiram superar a

forte pressão da Rússia, que,
fora da Otan, considera a ins

talação do sistema norte-ame
ricano de defesa uma ameaça
à sua segurança.

A Rússia também se opu
nha à adesão da Ucrânia e da
Geórgia, ex-repúblicas soviéti
cas que o Kremlin considera
ser sua área de influência. Mas

.

no segundo dia da cúpula da
Otan, os 26 integrantes convi
daram formalmente a Croácia
e a Albânia a aderir à organi
zação, indicando uma expan
são da Otan para o Leste Eu

ropeu. Por enquanto, a aliança

também excluiu a Macedônia
devido à disputa não resol
vida com a Grécia sobre seu

nome, que, identifica também
uma região grega. A Ucrânia e

a Geórgia receberam uma vaga
promessa de, no futuro, serem
aceitas na Aliança.

Os integrantes da Otan
divulgarão um comunicado
conjunto defendendo que o

sistema antimísseis dos EUA

protegerá a Europa frente a
.

possíveis ataques do Oriente
Médio. Eles pedirão à Rússia

que retire suas objeções ao

escudo, que deverá ser cons

truído na Polônia e na Repú
blica Tcheca, com a qual os

EUA disseram ter acertado a

assinatura de um acordo para
a instalação de uma parte do
escudo antimísseis em maio.

Outra vitória para os EUA
foi confirmação do presidente
francês, Nicolas Sarkozy, de que
a França enviará mais 700 sol
dados para o Afeganistão, onde
as forças da Otan colaboram
com as tropas norte-americanas
na guerra iniciada em 2001.
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----------ESPORTE

Adolfo Wulf defende agora o Action 21 Charleroi e espero que o equipe termine pelo menos em terceiro lugar

TIPO EXPORTAÇÃO

De Jaraguá para o

Mundial de Clubes
Adolfo disputa competição pela segunda vez
GRANADA (ESPANHA)

Ele tem jeito e aparência
física de menino, mas aos 26

anos, AdolfoWulf já possui um
respeitável currículo. O jara
guaense conta que joga futsal
desde os 12 anos, já passou
pela Malwee e pelo Sporting de
Lisboa, terceiro lugar no Mun
dial de Clubes no ano 'passado.
Agora, o atleta está em Granada

para disputar pelo segundo ano

consecutivo o Mundial e desta
vez, defende o Action 21 Char
leroi, time da Bélgica, no qual
ele atua desde o início desta

temporada.
Adolfo diz que a equipe belga

tem chances de conseguir bons
resultados neste ano. "O· Spor
ting tem jogadores individual
mente bons. Já no Action, é um
trabalho conjunto", compara.
O. jogador adianta que o Action

pode ser o terceiro colocado ou

até mesmo disputar a final do
Mundial. "Não existem favoritos.
O Interviú e a Malwee são equi
pes de grande nível. Mas podem
ocorrer surpresas. Tem jogadores
do Marrocos muito habilidosos e

outros de times que não conhe
cemos e que não sabemos qual-é
o nível", comenta.

Em relação à oportunidade de

Time belga conto com o presença de seis brasileiros no elenco

construir carreira na Europa, ele
diz que é um grande aprendiza
-do. "É muito bom estar em outro

país, aprender outra língua, no
caso, o francês. e conviver com
culturas diferentes", afirma. Para
ojaraguaense, ofenômeno da ex

portação de jogadores brasileiros
é reflexo da qualidade do futebol
no Brasil. Só no Action, são seis
brasileiros.

Ele admite que o frio é obstá
culo quando se joga na Europa.
"Não estava acostumado com

o frio" e isso dificulta muito a

preparação física", argumenta ..

Sobre planos para o futuro, o

jovem não tem previsões. Ele
conta 'que ainda não renovou

contrato para a próxima tempo
rada, mas não descarta a possi
bilidade de se naturalizar belga
dentro de cinco anos e defender
a seleção no futuro. Veja a ma

téria sobre a estréia do Action
21 na página 23.

DÉBORA VOLPI
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Expulso!
Os treinos do Juventus andam pe
gados. A pressão mostro que, às
vezes, algum jogador mais nervoso
exagero nos entrados. No coletivo
de ontem, Edinho chegou mais
duro no zagueiro Plínio. Ambos
se desentenderam e o atacante
acabou expulso do treino (foto)
pelo técnico Abel Ribeiro. Aliás,
o coletivo de ontem terminou
com o seguinte time titular: Már
cio; Amauri, Plínio e Rangel; Cris,
Wilson Silvo, Cristiano, Ivan e Deivi
(improvisado no 010 esquerdo);
Anderson e Ramazotti.
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COPA NORTE

ESPORTE----------

Vitória e Torino disputam semifinal
Primeiro confronto entre as equipes será no domingo, em São Bento do Sul
JARAGUÁ DO SUL

O Vitória está pronto para
o primeiro confronto da se

mifinal da Copa Norte de Fu
tebol Amador. Apartida será

.

neste domingo, às '15h30,
contra o Torino, em São Ben
to do Sul. O time jaraguaense
conquistou a vaga depois de

empatar em 3x3 com o União
da Vila, em Mafra, no último
fim-de-semana. O objetivo
da equipe é chegar pela ter
ceira vez na decisão da com

petição.
O diretor de futebol da

equipe, Carlos Ricardo Silva,
já informou que pediu o can

celamento do jogo pela Taça
Pomerode (contra o Atlético
ENEC), para que a equipe se

concentre exclusivamente
na semifinal. "Sabemos que

com este regulamento' (são
jogos eliminatórios) toda
partida é decisiva. O Torino é
uma equipe muito forte, mas
temos a vantagem de Jogar
a segunda partida em casa",

.

comentou.
O Vitória não entrará em

campo pela Taça Pomerode,
mas os outros jaraguaenses
sim. O Noite a Fora jogará
fora de casa, contra o Bota

fogo, para tentar manter a li
derança do grupo. Já o Cruz
de Malta recebe o Apafeb, no
Estádio Eurico Duwe. Todos
os jogos acontecem domin

go, às 15h15. Já no sábado,
acontecem oito partidas pelo
Varzeano, nos campos do Bo

tafogo, Arsepum, Rio Molha
e Garibaldi, sempre a partir
das 13h45. Vitória (com a bola) segue firme na briga pelo título da Copa Norte e joga domingo fora de casa

,

GENESE E HISTORIA
Transcorria o ano de 1934, quando o Senhor Alvino Passold, cidadão guaramirense e desvairado por futebol,
reuniu um grupo de amigos e fundaram o Seleto Esporte Clube. Foram seus parceiros no empreitado os

jogadores pioneiros: Jorge Mielke, Júlio Piazera, Eduardo Rocha, Costinha, José Américo, Adolfo Tijucano,
leonardo Olinger, Juca Osovski, Henrique Neitzel, Paulo, Arthur 'e Jorge Butschardt. Este time tinha o jeito, o
córa e o olmo do guaramirense. O Senhor Pascoal Tilles, no época adolescente, hoje, com 86 anos, é o único
remanescente daquele grupo. O seu semblante se transfigurou em emoção e seus olhos marejaram de sau-

dades enquanto nos relatava esta história.
'

PASSADO DE GLÓRIAS -.,

Nos anos 40 e 50, agora já com campo e sede próprios doados por João
e Cecília Butschardt, o time tornou-se símbolo de garra e determinação.
Contando com alguns dos pioneiros e com uma nOVQ sofro de valores, o

Seleto, se tornou um des grandes times do Norte Catarinense. Integraram o

esquadrão: Evaldo Noernberg, Arthur e Paulo Buts;;hardt, João Tilles, Adolfo
Olinger, Juca Osovski, João Rosa, Alex, loGo e Emeríco Maluta, Dr Trindade,
Édio Fernandes, Venceslau de Aguiar e Egon João do Silvo. O Dr Trindade era

o craque do time e, Édio Fernandes e Venceslau de Aguiar foram muitos vezes

campeões defendendo o Coxias de Joinville.

O GRANDE TIME'
Num possado recente, nos anos 60 e 70, o Seleto formou um grande time e

conquistou campeonatos e torneios patrocinados pelos ligas de Jaraguá do
Sul, Mafra e Joinville. Grandes jogadores honraram o camisa verde e branco,
do time que era o orgulho dos guaramirenses. Tite, louro, Romeu, Amauri,
Miron, Tuique, Moacir, Chique, Hamilton, Anu, Edgar, Tonho, Alceu, Edézio,

. César, Toninho, Vadico, Perigo, João Batista, Bobo, Jararaca, Ivo Moyer, Car
los Denke, Salim Dequech e Fio. O técnico era Benjamim Nascimento, te
'mondavam nos bastidores os ex-jogadores pioneiros, mais os senhores, Dr.
José Constâncio de Albuquerque, José Dequech, Eduardo Batista do Silvo,
Oscar Ortei, Zizo, Maneca Santos, João lira, Pascoal Tilles, Theodoro Mussi,
Fischer e muitos ahô'nimOs 'que fizeram �o Se'leto um time cempeüe.

Seleto em 1966
- em pé: Tite, Lauro,
Romeu, Amauri, Miron,
Sestrem e Tuique;
agachados: 'MoaCir,

, Chique, Hamiltol'!, Anu,
,Edgar, ,T9nho e Alceu.
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MUDANÇAS

Estréia da Malwee
vira uma incógnita
Clube iraniano teve problemas na viagem
GRANADA (ESPANHA)
o time do Tam Iran Khodro,

do Irã, não chegou a tempo
para a estréia de ontem contra

o Carlos Barbosa, ontem pela
rodada inicial do Interconti
nental. Até a meia-noite de
ontem (horário da Espanha),
apenas seis jogadores haviam

chegado. Os outros todos che

gam hoje. Com isso, a Malwee
pode entrar em quadra hoje às
14h30 (depois de mais uma

mudança de horário), contra

um adversário desconhecido.
A idéia da organização é

que o time do Irã faça o jogo
contra a ACBF ainda hoje de
manhã (horário da Espanha) e,
mais tarde, enfrente aMalwee.
Se os iranianos não aceita

rem, os gaúchos venceriam o

confronto por 2xO (o famoso Time jaraguaense treinou normalmente ontem, sem conhecer adversário

WO). Os espanhóis chegaram
a conversar com os jaraguaen
ses para que a partida contra o

Carlos Barbosa fosse antecipa
da para ontem, o que não foi
aceito.

Sem saber como terminaria
essa história toda, o técnico

Fernando Ferretti espera en

frentar um adversário difícil
de ser marcado. "Nossa inten

ção é ver os jogos antes para
descobrirmos os pontos fracos
de cada um. Mas ficou difícil

com o adiamento do primeiro
jogo", comentou o treinador.
A partida entre Malwee e Tam
Iran Khodro terá transmissão

pela Rádio Amizade e pela
TVE Espanhola.

Vestígios de inverno
Os dias continuam ensolarados em Granada, mas .de diversos
pontos da cidade é possível ver o branco da Sierra 'Nevada. Os
espanhóis estão no início da primavera, mas as noites frias e as

montanhas cobertas por neve vistas ao longe, ainda indicam ves

tígios do rigoroso inverno europeu.

Goleada belga na abertura do Mundial
/

Unica partida de ontem teve como destaque o jaraguaense Adolfo Wulf
GRANADA

A primeira partida da Copa
Intercontinental de Clubes
foi de muitos gols. O Action
21 Charleroi (Bélgica) venceu
com facilidade o Ajax Tánger

(/) (Marrocos) por 6xl, com três
3 gols de Adolfo. Agora, o time

� belga se prepara para enfren
� tar o campeão Interviú Fadesa

0_ 'rn _� (Espanha) amanhã.
Adolfo (I)) foi o destaque da partidó com três gols marcados' A disputa entre os clubes

belga e marroquino teve um

brasileiro de Jaraguá do Sul
como destaque. Adolfo, que
joga como fixo com a camisa
15 do Action 21 desde o início
desta temporada, foi o nome

do jogo. Foi ele quem abriu
o placar assim que entrou em

quadra aos cinco minutos do

primeiro tempo. Durante toda
a partida, o jaraguaense de
monstrou agilidade nos pas-

ses e domínio da bola.
O clube belga conta com a

atuação de outros cinco joga
dores brasileiros, entre eles,
Zico que teve várias chances
de gol, principalmente no se

gundo tempo da partida. O
único gol do clube marroqui
no foi marcado pelo ala Bou
smaha.

DEBORA VOLPI
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LITERATURA

,CONTRA-CAPA---------

Um amante das artes
André Barbi começou pelos contos épicos, hoje lê de tudo e mais um pouco

JARAGUÁ DO SUL

Em busca de respostas para
compreender a si mesmo e o

ser humano, André Guse Hat
bi, 27 anos, iniciou seu rela
cionamento com os livros aos

14 anos, Partindo dos contos

épicos, 'Gomo "O Senhor dos
Anéis", de J.R.R. 'Iolkien, Bar
bi hoje lê de tudo um pouco.
"Não me atenho a urn gênero.
Um dia leio ficção, no outro

sociologia", conta.
Apesar de' não ter um

exemplar preferido, Barbi dis
põe de um acervo de 50 livros
em casa, e não tem receio de
emprestar para os amigos. "Li
teratura não serve para ficar
na estante", garante. Depen
dendo do exemplar, Barbi leva
de uma a duas semanas para
terminar de ler. No entanto,
confessa que já chegou a "de
vorar" um livro em um só dia.
"Às vezes leio dois ao mesmo

tempo", lembra.

Barbi diz que não tira a gran
deza dos benefícios de tecnolo
gias como a internet, mas avalia
que nada se compara a carregar
um livro para todo lado que de

sejar. "Essa idéia é do escritor e
cartunista Millôr Fernandes, e

eu concordo", afirma.
Um pouco indeciso na esco

lha, Barbi lista a obra de Franz

Kafka, A metamorfose, como

um dos livros que mareou sua

vida. Atualmente, ele está len
do "Contracultura através dos

tempos", de Ken Goffman e Dan

Joy, para um trabalho da facul
dade de História, pela Unias
selvi (Associação Educacional
Leonardo da Vinci). .

Para Barbi a melhor forma
de propagação da literatura
é o boca a boca. "Quando al

guém fala de forma apaixona
da e sincera de um livro acaba

despertando curiosidade no

outro, que vai atrás para ler
também",' explica.

Como vendedor em uma li
vraria de Jaraguá do Sul, Bar
hi diz que conseguiu "unir o

'útil ao agradável", já que no

emprego descobriu um gran
de universo literário. Para ele
o mercado de livros no Bra
sil está em formação. "É.uma
questão educacional",' diz Bar
bi, e acrescenta: "Todo o tipo
de leitura é importante".

'

UMA OUTRA PAIXÃO
O coração de André Guse

Barbi é dividido entre a lite
ratura e uma outra paixão: o

cinema. O número de DVDs
do, acervo pessoal de Barbi se

equipara ao de livros, um total
de 50. Para ele, as duas artes
andam juntas, já que é mutto
comum livros serem adapta
dos para a telona do cinema,
como os filmes "O pacientein
glês" e "E o vento levou".

ANA SCHAUFFERT Barbi passa o tempo entre livros e DVDs encantado com o mundo da arte

,

ARAGUA AUTO ELITE
Uma relação de confiança com você..
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