
Assalto acaba
em tiroteio
Um assalto no noite de quarto-feira,
no Ruo B�rtha Weege, terminou com o

morte de um dos bandidos, Everson M07
reno do Silvo, 20 anos.
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Cientistas ,do Suécia encontra
rum- no noroeste do país uma

arvore conífera de 9.550 anos,
o mals antigo e ainda vivo já
identific�da no planeta. O pi-.
nheiro, do espécie "Plcen obis",
além de ser encontrado em todo

-

o Europa, é usado como enfeite
natalino nos países núrdlcos e

empregado no fabricação de_
violinos do marco. Stradivarius.
A longevidade do pinheiro se -

. explico por suo duplo capaci
dade de "autoclonagem", de
modo que do sistema de raízes
nascem novos tolos e troncos.
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Entrega da pista
adiada outra vez
Competição de atletismo dos Jog'os Abertos
Brasileiros vai acontecer em Timbó.
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.Juventus· enfrenta
dias de ansiedade
Jogadores vivem o desafio de encarar

o JEC e o incerteza do futuro.
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Câmam dá prazode 140 dias
. .

para Canarinho entregar obra
Projeto que altera a data paro o término do novo terminal urbano foi aprovado ontem por seis votos.
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Aposentadoria
para o�_

deputados
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, fiado parecia
fazer sentido
naquele loclil
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CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Big Brother da vida real
É incrível como as pessoas se deixam influenciarpelamídia,

principalmente pela televisão e suas notícias sensacionalistas.
Não é mais possível suportar as notícias sobre o caso "Isabela'',
a menina que foi jogada do apartamento.

Ninguém pára pra pensar nas milhares de crianças, além
de idosos, adolescentes, pais etc ... que sao assassínados, todos
os dias por parentes próximos, muito próximos. Casos estes,
que não geram polêmica ou apenas tomam-se notícia de um

jornal local.
Muitos vão dizer:
- Deve ser porque se trata deuma família da classe média,

alta, sei lá...
Mas acredito ser outro fator:
O Big Brother acabou. Não temos mais nenhum Reality

Show pra ser comentado. É preciso usar um alternativo.
E todos os dias, onde quer que se vá, só se ouve o seguinte:
- Vocês viram, o caso da:menina?
E a roda de conversa gira em tomo desta novela da vida

real. Foi o pai que matou? A madrasta? Algum envolvimento
damãe?

-

Sei lá, mas vocês não acham que este é um caso pra justiça
resolver? Apesar das falhas nas nossas leis, é para isso que exis
tem investigações, julgamentos e tudo mills. Desejo que este
caso seja resolvido justamente, como desejo também para os

milhares de casos que acontecem todos os dias.
A imprensa se apossou deste caso e ficá colocando "lenha

na fogueira" .e incentivando a população a discutir opiniões,
como se estivesse votando num "paredão". E, como num Big
Brother, a in::tluenciável população, que como diz o ditado, "só
quer pão e circo": é manipulada a crucificar, a condenar, de for
ma a interferir nas investigações, que no final das contas, em
caso demínima dúvida, deverá condenar o casal para satisfazer
a população.

,

Por tudo que já ouvi e li, é provável que o pal. e a madras
ta estejam realmente envolvidos neste assassinato, mas, quem
sou eu para julgar?

Estamos apenas a mercê das informações divulgadas pela '

imprensa e isto não nos dá respaldo suficiente para assumir
mos a função de juízes. .

Na atual conjuntura, ainda seria menos pior conviver com
.
novas versões do Big Brother durante o ano inteiro.

MARILENE MARIA ANACLETO, AUXIUAR DE BIBiJO'l'ECA

E ACADÊMICA DE PEDAGOGIA

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 obrigatorio
informar nome completo, profissoo, *CPF e

* telefone (* não serüe publicados).

O CORREIO DO POVORecadastrame�to eleitoral - Importância pard o município

GUIDO BRETZKE,
PRESIDENTE DA
ACIJS - ASSOCIAÇÃO

,

EMPIU!SARIAL DE
JARAGuA ric SUL

seus títulos eleitorais, em Iaraguá do Sul
tem sido constante a preocupação no

sentido de se' estimular a transferência
para os colégios eleitorais desta comarca.
Várias empresas,' inclusive, incentivam
seus traba:J.hadores para que procedam
desta forma, pois entendem que o forta
lecimento do Colégio Eleitoral amplia a

possibilidade de melhor representação
política em todos os níveis do Executivo
e do Legislativo.

.

Nos últimos anps, as entidades que re

presentam o setor produtivo têm particípa
do deste esforço. Acreditamos que essa é,
de fato, uma forma de nos fortalecermos

politicamente e de ampliarmos a presença
de nossa cidade e região nos ambientes de
decisão da administração pública, seja no

âmbito municipal, estadual e federal.

,

A ACI]S e as entidades que formam o

, Centro Empresarial buscam esse objetivo
porque entendem que commaior força po
lítica se consegue a mobilização em tomo
de projetos que venham ao encontro dos
interesses do nosso município e da região.
Uma mobilização, vale dizer, que apenas
faz justiça à contribuição que se dá para a

geração de riquezas, através do desenvol
'vimento econômiço é a participação na

arrecadação de tributos. Se contarmos com
maior força política, poderemos reivindi
car mais investimentos que refletirão na

melhoria da nossa qualidade de vida.
Portanto, acreditamos que a atualização

do domicílio eleitoral é justa e oportuna,
já que é aqui que moramos, onde forma
mos nossas _ famílias e geramos nossos

negócios.

'A Justiça Eleitoral está orientando a to
dos os cidadãos quanto aos prazos para a

transferência de domicílio eleitoral. Com
isso, as pessoas que residem fora de suas

cidàdes de origem e desejam partícipar do
próximo pleito eleitoral exercendo' o voto
onde moram ou trabalham atualmente; de
vem proceder a mudanç_a do documento

,

legal junto aos cartórios.
- Embora respeitando o direito de cada

.cidadão ou cidadã de' votar nas cidades
onde originalmente estão sediados os'
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FALA Aí!

" Isso é abusar do
povo brasileiro, isso
é uma vergonha. "

GERSON CAMATA (MDB-ES),
SENADOR, criticando a proibição
de carros de pequeno porte movidos

a diesel no Brasil.

Que maravilha!
Retirada da Canstituição estadual há mais de 20 anos, a aposentadoria dos de
putados pode ser recriada. A proposta está inserida no projeto do novo Instituto
de Previdência enviado à Assembléia legislativa pelo governador luiz Henrique
da Silveira (PMDB). Através de emenda,o deputado Pedro Baldissera (PU quer
apoio de seus pares para suprimir o artigo 98 do projeto, que autoriza criar um
fundo de previdência parlamentar. A proposta foi qualificada como retrocesso e

abuso, "tanto quanto já é um retrocesso e um abuso a aposentadoria vitalícia
dos ex-governadores". No Paraná a Justiça questiona o benefício, até porque os

deputados podem optar pela previdência pública ou privada. Cada parlamentar
recebe R$12.364,07. Se a previdência parlamentar já existisse, supondo-se que
além da contribuição de 11% dos próprios parlamentares, a Assembléia arcasse

com os restantes 22% sobre o salário de cada um, a conta ficaria .00 redor de R$
1 milhão/ mês.

" Eleéum
-

ministrinho porcaria"
.

MÃO SANTA (PMDB"PI), SENADOR,
rebatendo criticas do ministro Paulo

Bernardo sobre aprovação pelo Senado
de aumento do mínimo para todos os

nposentaéns,

" Quem estiver

achan�o, está louco."
LUIZ INACIO LULA DA SILVA

(PT), PRESIDEtill DA REPÚBUCA,
negando ter apoiado nova alta da

taxa básico de juros (selic).

REALIDADE
Senador Raimundo Colombo
(OEM) falando a prefeitos cata
rinenses na marcha a Brasília,
criticou o "modelo cartorial do
estado, desde dom João VI." lem
brou que apenas 13% dos recursos
arrecadados são destinados aos

municípios. A. maior parte, 65%,
fica em Brasília; 22% vão para ns

êstcdes. Aqui em Brasília vivemos
de números, de papéis, estamos

longe das pessoas " Até ·petistas
concordaram.

LERIDORT 1
A pedido ,da Associaçao dos Porta
dores de ler/Dort - lesão por Esforço
Repetitivo e Distúrbios Osteoma le
culares Relacionados ao Trabalho- a

Assembléia legislativa promove hoje,
durante todo o dia, audiência pública
na Câmara de Vereadores de Blume
nau. O papel do Judiciário e do INSS,
os problemas para o diagnóstico e o

comportamento da perícia médica são
temas em pauta.

LERIDORT 2
Além do custo humano, essas doenças
tiram da vida produtiva e submetem
a condições de humilhação e discri
minação milhares de trabalhadores
na faixa etária de 30 a 40 anos. Com
custos de R$ 20 bilhões aos cofres pú
blicos relativos a aposentadorias, in
denizações e tratamento médico e R$
12,5 bilhões às empresas.

m tARA E COROA
Advogado Altevir Fogaça, também presidente do diretório do PRB, é pr:é-
candidato a prefeito. Defend reeiso dar mais opções ao eleitor e não
só os mesmos cand�datº$ ,.Está correto. parl! o eleitor

r" t�, 9yanto mais candidpto [,SÓ que esses sãQ g mi.lío
�. prumli�ade de concorr�Qtes >

árros favorece sobremanei
a está no comando. Até pórque nãQlIá segundo turno.

MARATONA -

Secretários do prefeitura de 'Jaraguá voltam o Brasília na semana que
vem, tentando desencalhar verbas federais antes do prazo limite esta
belecido pelo lei eleitoral. Consto que em corro alugado. Idq,e volto,
plais de três mil quilômetros. De avião, médio de R$ 1 mil pôr pessoo
poro ir e voltar.

'

, CALCADAS .

Para afirmar que o prefeitura não cobro a construção ou reformas de
calçadas, uma obrigação des proprietários de imóveis, o tucono Eugê
nio Garcia mostrou fotos de vários ruas. Em uma delas, na João Ja
nuório Ayroso, um viçoso pé dechuçhu.,A prefeitura tem, legalmente,
poderes para dobrar o valor dó IPTU depois de notificação e prazo..

.

iSÉ
glos na Câmara

orne, adotadas pelos ella
o Brasil. A menos de um qqi
tos anos pessoas passam fa

so re 115 politicas>d
íses "ricos", tendo com lo,
o do prédio do Legislativo, há mui
baixo de viaduto do BR-280.
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OBRAS ·DO TRANSJARAGUÁ
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. Vereadores aprovam prorrogação
Projetodo Executivo recebeu emenda que fixa prazo até 10 de setembro
JARAGUÁ DO SUL

A Câmara, de Vereadores
aprovou ontem, em votação úni
ca, projeto de lei, do Executivo

que estabelece 10 de setembro
de 2008 como prazo limite para
a Viação Canarinho entregar o

novo terminal urbano central.
E, também, para conclusão das
outras obras de responsabilidade
da empresa no projeto Transjara
guá. A votação ocorreu dois dias

após o promotor público Aristeu
Xenofontes Lenzi ter pedido cau
tela aos vereadores na apreciação
damatéria, enviada à Câmara em

regime de urgência. Foram seis
votos favoráveis, 'contra quatro.

A data foi proposta pelos ve
readores dabase do governo atra
vés de uma emenda, assinada
também por Adernar Possamai

(DEM) e Dieter Janssen (PP). No
projeto encaminhado pelo pre
feito, o prazo para entrega das
obras terminava em 31 de julho.
Foram acrescidos, portanto, mais
40 dias, frente aos 30 que já ha- .

viam sido propostos pelos gover
nistas ern.outra emenda, que foi
retirada.

Na sessão, que durou prati
camente três horas, apenas os

vereadores Jaime Negherbon

D�tas que se

sucederam'
• -31 DE DEZEMBRO DE 2006

Data prevista no projeto de lei aprovado pela'
Câmara em março de 2006.

• 31 DE JULHO DEl007
Um ano depois da aprovação do projeto, a
lei sancionada pelo prefeito Moacir Bertoldi

aparece com a data alterada para 31 de julho
de 2007. Executivo alega que "erro'! partiu da

Câmara, que, por sua vez. acusa a Prefe!tura.

• 31 DE JANEIRO DE 2008
Prazo previsto no projeto de lei encominhado

pelo prefeito em julho de 2007, que não foi
colocodo em votação e foi retirado da Câmara.

• 31 DE JULHO DE 2008

Foi. a data estabelecida para entrega da obra
no projeto de número 65/2008, enviado pelo

.

Executivo dia 24 de março deste ano
.

• 10DE SffiMBRO DE 2008
Prazo estabelecido na emenda que, após.
aprovada, foi anexada ao projeto 65/2008,
.tam�Jém aprovado ontem, e que só precisa ser
sancionado pelo prefeito

(PMDB) e Jurarrdir Michels (PV)
não justificaram seus votos, am
bos favoráveis. Antes da votação,
os vereadores se reunirani para
discutir o assunto, quando a pre
sidente da Casa, Maristela Menel
(PT do B), repassou aos colegas o
resultado de uma reunião ocorri-

•

da na Prefeitura ontem pela ma

nhã, Este era o encontro no qual a
Prefeitura e Canarinho deveriam

chegar a um acordo com relação
aos prazos, o que não ocorreu, se

gundo Maristela.
Na tribuna, ela informou que

o diretor da Canarinho, Décio

Bago, não compareceu e que
o diretor de tráfego da empre
sa; Rubens Missfeldt, apontou
a necessidade de 360 dias para

. entrega do novo terminal. Na ter
ça-feira, na Câmara, o advogado
da empresa; Paulo Mattos, fez
um rápido levantamento e falou
em 495 dias. A Prefeitura, por
sua vez, reiterou o estudo técni
co que apontou a viabilidade de
conclusão da obrá em 140 dias.
'1\ assessoria jurídica recomen

dou colocar em votação para que
aCâmara cumpra legalmente seu
papel", justificou Maristela.

CAROLINA TOMASELLI

CONTRA
• Eugênio Garcia (PSDB)
• Ronalda Raulino (PDT)

t�. Rudolfo Gesser (PP)
., Terrys da Silva (PTB)

Posição favorável de Dieter Janssen. garantiu a aprovação do projeto sem o voto de Minerva da presidente

Para o vereador, Prefeitura· deveria ter colocado em prática o contrato

Raulino diz que novo prazo tira

responsabilidade da Prefeitura
Para o vereador Ronaldo

Raulino (PDT), a prorrogação
dos prazos tem por objetivo
tirar a responsabilidade da

administração municipal, que
até agora não aplicou multa
à Canarinho, tampouco can

celou a concessão, por des

cumprir os prazos legais. No
contrato, a multa prevista é
de R$ 307 mil, que representa
10% do valor total dos investi-·
mentos que cabem à empresa.
"Vamos votar com a desculpa
de que o Executivo poderá fa
zer valer o éontrato e romper a
concessão. É mais fácil ocorrer
um dilúvio", ironizou o verea

dor, para quem o município já
poderia ter feito isso. "Era só

.

colocar em prática o contrato
assinado em 2006".

Raulino também criticou
a Prefeitura, ao longo de um

ano e oito meses da renova-

ção da concessão, par não ter

desapropriado o imóvel anexo
ao terminal, área que será in

corporada na nova obra. "Não
sabem sequer o valor do terre-

.

no" .dísse o vereador, lembran
do as tentativas frustradas doe
reuniões entre o município e

a concessionáría para se bus
car um acor.do .. "Décio (Bogo)
não vai lá (na Prefeitura) e o

prefeito não vem aqui. E aí
fica esse jogo de gato erato",
comentou.

O vereador também solici
tou, na tribuna" uma cópia da

gravação da reunião de terça
feira, quando os representan
tes da concessionárla garanti
ram que o novo terminal não
fica pronto- até o final deste

governo; "Ernagosto voltare
mos a falar .sobre isto, porque

.

ninguém vai construir nada",
finalizou.
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Desfile é no domingo, 4, às 9h

Preparativos_
para Fecarroz
MASSARANDUBA

Faltam menos de duas
semanas para o início da
11 a Fecarroz e Massaran
duba já começa a entrar no
clima da festa. O Centro

Esportivo Municipal está
em fasede preparação para
receber o evento, que tem

particípação garantida dê
100 expositores.

O início acontece na

quarta-feira, 30 de abril,
com a abertura dos estan
des e baile da banda Portal
Gaúcho. Mas, o, momento
mais esperado do evento é
a apresentação de Chitãozi
nho e Xororó, marcada para
a sexta-feira, 2 de maio. Os

ingressos do show custam

R$ 20 e são encontrados,
, em pontos de vendas nas

cidades do Vale do Itapocu
e, ainda, em Blumenau, Po
merode, Brusque, Joinville e

Itajaí. A dupla sobe ao palco
às 23h30.

Além da música, a Festa
Catarinense do Arroz conta
ainda com show de acro

bacias aéreas, exposição de

orquídeas e animais, julga
mento estadual da raça de

gado Nelore e feira indus
trial. De quinta-feira, 10, até
o domingo, 4, os .pavilhões
abrem as portas às 9h, exce
to no sábado, quando a festa

começa às 10h. O valor da
entrada é R$ 5. São espera
das 40mil pessoas nos cinco
dias da Fecarroz.

SAÚDE

Hospital fica pronto em 2008
Segundo assessor, Prefeitura não cogita entregar obra depois
MASSARANDUBA

A construção do Hospital
Municipal de Massaranduba
se arrasta desde 2004, quando
os primeiros operários chega
ram ao terreno disponibilizado
ao empreendimento, no centro

da cidade. Mesmo com inúme
ras pausas na execução do pro
jeto, a administração pública
pretende inaugurar a obra ain
da neste ano e nem ao menos

cogita deixá-la para 2009.
Conforme Roberto Leu,

assessor de Planejamento da
Prefeitura, a previsão atual
é finalizar a estrutura física
em, no máximo, 90 dias. Já o

prefeito Davia Leu demonstra
ainda mais otimismo e indica

que isso pode.ocorrer um pou
co antes, até o mês de junho.
Em contraponto, o responsá
vel pela execução do serviço,
Círio da Costa, parece receoso

quanto aos prazos sugeridos e

prefere esperar algumas sema

nas para falar a respeito.
Diariamente cerca de 18

homens estão no local. Na má
nhã de ontem, eles trabalha
vam no término do' segundo
piso do hospital e na cobertura
do pavimento. Por enquanto,
apenas o térreo -foi rebocado

por completo.
Ao todo, o prédio deve

custar quase R$ 2 milhões.
Grande 'parte do montante
vem do

_ próprio município,
com exceção aos R$ 100 mil

repassados pelo governo do

Cerca de 18 pessoas trabalham diariamente no local para garantir que a obra fique pronta d�ntro do prazo

Estado no início da obra. Para

complementar o orçamento, o
. lucro da Fecarroz (Festa Cata
rinense do Arroz) de 2008 vai
financiar parte da compra dos

equipamentos necessários ao

atendimento a pacientes. Eles
podem custar a mesma quan-

tia já investida, de acordo com

o assessor de Planejamento.
Depois de pronto, o hospi

tal vai comportar a instalação
de um Pronto Socorro, Centro
Cirúrgico Obstétrico, setor de
Serviços (com cozinha, far-,
máeia, entre outros) e de uma

ala de Internação, com espaço
para 25leitos. Dependendo da
necessidade, é provável a con
tratação de 50 a 60 funcioná
rios, incluindo todos os turnos
de trabalho e cargos.

KELLY ERDMANN

Lambretas: paixõo e muitas lembranças
Ilmar Voelz se dedica à reforma das motocas há quase 40 anos e não se cansa

.-,.-

,

" ·Três lambretas ,estão à venda'.

MASSARANDUBA
'

quatro filhos sentados em uma

Elas nasceram. em 1964, delas", conta. Quando cresceu, a

1968 e 1970 e, apesar da ida- paixão surgidaaindanestaépoca
de, continuam chamando' a o acompanhou e, desde 1971, ele
atenção de quem passa em se dedica ao conserto dessas ve
frente à Oficina Irmãos Voelz, lhas máquinas; Nesses 37,anos,
no Centro de Massaranduba. � no mínimo, 50 já passaram pe
Prontas para rodar o mundo,. las mãos do restaurador. A soma

as três lambretas valem, jun- exata ele não selembra, "Foram
tas, quase R$ 17,mil e algumas . muitas", explica.

_ boas histórias de família. Atualmente, uma permanece
� Conforme o dono; Ilmar Vo- -intocáda nos fundos da oficina.
� elz, 41, as motocas aparecem em " A lambreta e 'necessita de, pelo
�"quasetodas as lembranças de in- - menos, R$ õrnil para-voltar a

fância. '��Meu pai saia e levava os
'

rodar, Mas, ao 'contrário das ou-

tras, esta não será negociada com
ninguém porque é a mais antiga
de todas. A'série começou a ser

fabricada em 1961.
Por isso, as peças são caras

e, 'geralmente, importadas. No
Brasil, os equipamentos até
existem, mas elevam o preço
final da restauração. Como
se não bastasse, alguns se

'extinguiram e precisam ser

reproduzidos aos moldes dos

originais. Porém, nem essas

dificuldades diminuem o in
teresse de Voelz:
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CRIME

POLíCIA

Troco de tiros termino em morte
Ladrões foram pegos pela PM após assalto. Um deles foi atingido e morreu
JARAGUÁ DO SUL

Um assalto acabou frustra
do na noite de quarta-feira. Por
volta das 22h30, dois bandidos
armados assaltaram o Posto Ci-

'

dade) na Rua Bertha Weege, na
Barra do Rio Cerro. A Polícia
Militar recebeu uma denúncia
e deslocou viaturas para que
UJl1 cerco fosse montado nas'

proximidades, fechando a rota
de fuga dos assaltantes.

Uma das viaturas locali
zou a motocicleta placa MDA-
9363, de Nova Itaberaba, Oeste
Catarinense, com dois suspei
tos na Rua João Januário Ayro
so, Bairro Jaraguá Esquerdo.
Eles desobedeceram a ordem
de parar e, mais adiante, co-

. meçaram a disparar contra os

policiais, que revidaram. No
cruzamento da Rua Irmão Le

andro, na Vila Lenzi, o passa
geiro da motocicleta, Everson
Moreno da Silva, 20 anos, foi
atingido na região torácica.
A dupla foi rendida na Rua

Afonso Benjamin Barbi., Assim

que perceberam que o ladrão
estava ferido, os policiais acio
naram o Samu .que tentou rea-

nímá-lo, mas Silva não resistiu e

morreu. O outro assaltante, Tiago
Maidana Alfaro, 22, foi preso em
flagrante e levado ontem para o

Presídio Regional.' Everson será
enterrado às 9h de hoje no Ce
mitério Municipal de Schroeder,
onde mora a família.

De acordo com o oficial de
dia, tenente Aires Volnei Pilo
netto, os assaltantes portavam
um revólver calibre 38 com cin
co munições deflagradas. Se

gundo ele; Silva e Alfaro nunca

foram presos. Entretanto, Silva
era suspeito de ter participado
no assalto a uma joalheria em

Schroeder no ano passado.
Pilonetto comentou que du

rante o assalto ao posto, os la
drões trancaram quatro pessoas
num depósito, entre funcioná
rios e clientes, e levaram cerca

de R$ 1 mil. A PM encontrou
com os bandidos dois cheques,
um de R$ 32 e outro de R$193,
R$ 717 em dinheiro, quatro
cupons de fatura, sete compro
vantes de cartão de crédito e

três cartões telefônicos.
'

DAIANE ZANGHELINI Bandidos, que tentaram levar cerca de R$ 1 mil em dinheiro, portavam um revólver calibre 38 e munições

lI)iloneUo diz que quatro pessoas viraram reféns no assalto ao posto

Região' teve pelo menos 12
assaltos no prazo de um ano
VALE DO ITAPOCU

Nos últimos 12 meses, as

polícias Civil e militar atende
ram a pelo menos 12 assaltos a

bancos e estabelecimentos co

merciais. Em maio do ano pas
sado, o Besc de Guaramirim foi
invadido por assaltantes que le
varam cerca de R$ :iOO'mil; em
setembro de 2007, uma ótica no
centro de Schroeder foi alvo de
ladrões. Em. outubro, foi a vez

do Besc do Portal de Jaraguá
sofrer uma tentativa frustrada
de assalto. Os ladrões não con

seguiram levar o dinheiro, mas
fugiram sem deixar pistas. Em
outubro, uma lotérica no centro
de Schroeder foi alvo de ban
didos. Dois menores de idade
foram detidos.

Em dezembro do ano passa
=>

do, pelo menos três assaltos fo

i ram registrados na região: o Besc
�

,

de Schroeder, uma distribuidora
de laticínios em Cuaramírim e

dois postos de gasolina, llIIl em
Jaraguá do Sul e outro em GUà-
ramirim. Os dois postos foram
assaltados no mesmo dia.

No dia l°de fevereiro des
te ano, três assaltantes inva
diram um posto de combustí
veis no bairro Rio da Luz, mas
foram recapturados, No dia 6,
o assalto a uma empresa de es

tofados do Bairro São Luís ter
minou em troca de tiros entre

policiais e bandidos. Os três
ladrões, que levavam R$ 3,7
mil, foram presos após serem
cercados pela PM na RuaWol

fgang Weege. Eles atiraram
contra os policiais, perderam
o controle da direção e bate
ram em uma viatura, deixan
do um soldado ferido.

Na semana seguinte, um"
estabelecimento comercial no

Bairro Patrimônio, em Massa
randuba, foi invadido por um
homem que roubou R$ 50.

Aumento das
ocorrências

De acordo com a PM, as

ocorrências de furtos e roubos
aumentaram 26% em Jaraguá
do Sul nos últimos 12 meses.

Para o comandante César Ne
dochetkn, o maior número de
registros pode estar relaciona
do à facilidade na f-ormalização
da ocorrência. Desde o ano pas
sado, o boletim de ocorrência

pode ser registrado no local, o
que antes só podia ser feito na

delegacia.
Há cerca d, is meses,

uma tentativa de furto de ve

ículo em Jaraguá do Sul tam
bém acabou frustrada. Dois ho
mens e 'umamulher receberam
voz de prisão e os dois homens

fugiram em direção ao Rio Ita

pocu, respondendo com tiros.
Os policiais revidaram. Ferido
no abdômen, adair Correia, 33
anos, não resistiu e morreu. Os
outros dois assaltantes foram

presos em flagrante e encami
nhados ao presídio.

'

. I
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EDUCAÇÃO

Para man er os jovens no co po
Escola agrícola pode ter unidade em Schroeder, inscrições estão abertas
seH.ROEDER

Schroeder aos poucos está se

tomando referência em educa
ção na região.doVale do. Itapocu.
Após receber cursos de forma
ção técnica do Senai (Serviço-

Nacional da Indústria), o muni
cípio poderá receber o curso de
técnico agropecuário.

A iniciativa faz parte do
plano de descentralização. da
Escola.Agrícola Senador Carlos'
Gomes de Oliveira, de Araqua
ri, vinculada à UFSC (Univer
sidade Federal de Santa Cata
rina). Para que as aulas sejam
ministradas em Schroeder, é

preciso que haja demanda de,
pelo menos, 25 alunos.

Os interessados em participar
devem ter nomínimo a 80 série e

18 anos completos. O curso terá

duração de três anos. As aulas
serão ministradas da seguinte

forma: uma semana inteira de es

tudos no período noturno e duas
semanas sem aulas.

As aulas iniciam em agosto,
o curso é gratuito e as maté
rias serão ministradas nas de

pendências do Centro Técnico
Werner Ricardo Voigt.

De acordo com Arildo Ko

nell, secretário de Agricultura,
o curso vai incentivar a perma
nência da mão de obra no cam

po. "Esta iniciativa simples evi
taria o êxodo dos jovens para
grandes centros e consolidaria
aindamais a agricultura local",
disse o secretário.

Os interessados em partici
par devem procurar a secreta-

. ria de Agricultura que fica nas

dependências da Prefeitura. O .

telefone é 3374-1191.

OSNIALVES A agriclJltura em Schroeder corresponde a 30% da arrecadação do município que produz banana, arroz e outros

CDL cadastra para futuras Exposição ''Unguagem do corpo" na Unerj
vagas de empregos na região Artes plásticas e fotografia fazem parte dos trabalhos apresentados

�ARAGUÁ DO SUL

A arte, seja de qualquer
tipo, é uma forma de expres
são, um olhar atento e dife
renciado que o artista tem so

bre o mundo.
A biblioteca do centro cul

tural Padre Elemar- Scheid,
anexa à Unerj, recebe até o

dia 28 deste mês a exposição
denominada "Linguagem do
corpo". As obras pertencem
atrês artistas, sendo que são
dois artistas plásticos e um

fotógrafo. O objetivo desta
mostra é referenciar a bele
za dos movimentos do corpo
humano.

Carlos Antônio Alves (es
cultor), Luis Carlos Vigarani
(pinturas em tela) e Flávio
Manoel (fotografias), são os

observadores atentos dos
movimentos do corpo que
decidiram produzir esta ex

posição.
A visitação é gratuita e acon

tece de segunda a sexta-feira
das 8 às zz horas e aos sábados
das 8 às 13 horas. A biblioteca

g está localizada na Rua dos Imi
� grantes, 500,. na Vila Rau. Ou
� tras informações pelo telefone

Cadastrados podem ser contratados por empresários de outros municípios (47) 3275-8225 ..

BARRA V,ELHA

ACDL (Câmara deDirigentes
Lojistas) de Barra Velha iniciou
o cadastramento de trabalhado-
res interessados em vagas no co

mércio do.município. A inicia
tiva tem por objetivo promover'
oportunidades de empregos e

também facilitar aos empresá- .

rios 'a busca por profissionais.
Os cadastros ficarão.à diSRO

sição da FCDL (Federação das
.
Câmaras dos Dirigentes Lojistas)
e será acessível qOS associados
da instituição. Os empresários
poderão consultar 'as fichas via
internet no.site da CDL. A busca

poderá ser feita por região, por
especialização e outras modali-

dades de consulta.
O idealizador do projeto,

Elias de Aguiar Sobrinho, afir
ma que com a falta de uma em

presa de recursos humanos no
litoral surgiu esta necessidade.
Elias, que é presidente da CDL,
afirma que muitos empresários
tiveram dificuldades. para a

contratação de garçons, balco
nistas, vendedores e atenden
teso ''A CDL não cobrará .nada
para efetuar o cadastramento
no sistema. e nem quando a

pessoa for contratada", disse.
Os interessados devem se

encaminhar até a sede da enti
dade, na Avenida Santa Catari
na, 255, com documentos.

Obr�s estarão expottas até o dia 28 deste mês com entrada franca
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SÃO JOÃO . BARRA VELHA

Prefeito volta
ao município

o Prefeito de São João do Itaperiú, Valdir
Corre0, único representante do Vale do
Itapocu no marcho dos prefeitos à Bra
sília, deve retornar este final de semana

00 município. A marcho encerrou ontem,
dia 17, e os prefeitos participantes vol
tam o assumir o Executivo no próximo
semana. O movimento reuniu mais de
quatro mil participantes, dentre os quais
350 catarinenses.

JARAGUÁ DO SUL

Museu fechado
para dedetização

A Fundação Cultüral informo que, por
motivos de dedetização, o Museu His
tórico Emílio do Silvo ficará fechado de
hoje até domingo, dia 20, abrindo após
o feriado de Tiradentes - terçli-fei�a,
22 de abril. De acordo com a edmlnls
tração do museu a mudança clImáti
ca ocasionou infestação de cupins e

aranhas, comprômetendo o acervo.

Devido a alta toxicidade dos produtos
,utilizados as portas ficaram fechadas.

IGREJA PROMOVE
.

BINGO AMANHÃ
A Igreja Motriz do Divino Espírito Santo, de Bórra Velho, promove ama

nhã, sábado, às 20 horas, um bingo eletrônico. Os recursos angariados
serão-destinados o obras de acabamentos da igreja. Após o bingo ha
verá missa no salão paroquial. As cartelas estão à venda na secretaria
paroquial, anexo à Matriz, e também em Erivelto Imóveis e Instaladora

, Rosa, ambos na Avenida Santo Catarina, centro do cidade.

VALE DO ITAPOCU

AMPLIADO C�ÉDITO PARA HABITA.ÇÃO
A Caixa Econômica Federal informa que está'aumentando os recursos destinados à habitação para o norte de Santa Cata
rina. O acréscimo será de 21,92% totalizando R$123 milhões em recursos para construção da casa própria e aquisição de
apartllméntos. O motivo do acréscimo é em função do grande procura por esta modalidade de financiamento.

JARAGUÁ DO SUL

Campeonato com inscrição aberta
A FME (Fundação Municipal de Esportes) informo que as inscrições para o cam

peonato escolar, troféu Murillo Barreto de Azevedo, estão abertas até o dia 30
deste mês. O evento é voltado a estudantes com idade entre dez e 14 anos ma

triculados em escolas com sede em Jaraguá do Sul. O campeonato ocorrerá entre
os dias 27 e 31 de maio. As modalidades serão atletismo, xadrez, tênis de mesa,
futsal, basquete, vôlei e hnndebol. Na edição realizada em 2007 participaram
mais de dois mil estudantes.

SCHROEDER

O colegiado de agricultura do 'Amvali (Associação dos Municípios do Vale
do Itapocu) se reuniu na quarta-feira nas dependências da Prefeitura. de
Schroeder. O objetivo do encontro foi paro discutir sobre o seminário mi
crorregional de agricultura que acontecerá em dezembre. Os visitantes
também foram conhecer o Instituto Grade, que promove pesquisas sobre a

infestação do maruim na região. O laboratório do Instituto está em obras e
deve ficar pronto em trinta dias.

'

' '.

COLEGIADO DE AGRICULTURA

BARRA VELHA

Lotérico é assaltada
A lotérico Trevo, localizada no Bairro Tabuleiro, em Barr-a Velha, foi assal
tada quarta-feira, por dois homens de capacete. Os bandidos estavam ar

mados, usavam jaquetas de motoqueiros e calças jeans. A dupla utilizou no

roubo uma moto Twister e fugiu em direção à BR-1 01. A Polícia foi acionada
e o valor não foi divulgado.

CORUPÁ

, '"

PREFEITURA INICIA VACINAÇAO
Inicia no dia 26 de abril, em Corupá, a campanha de vacinação contra a gri- .

pe sob a iniciativa da secretaria de Saúde que tem por meta ultrapassar o
número de 1.390 atendimentos efetuados no ano passado. O encerramento
da campanha é no dia 9 de maio.

. .
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PERSONALIDADE

o estilo Rakelli
,.,

. Isis Valverde. conquista os adolescentes
com personagem para lá de carismático

A personagem de Ísis Val
verde em "Beleza Pura" con

quistou o público, principal
mente as meninas na mesma

faixa de idade dela.
Sonhadora, Rakelli quer

seguir carreíra na televisão e

como é muito mimada pela
mãe, costuma ter alguns. xili
ques e, quando isso acontece,

. não economiza nos gritinhos
.

esganiçados e no choro. Aliás,
é a própria atriz quem conta

que· desenvolveu um timbre

de voz especialmente para a

personagem.
Mas, vamos ao figurino da

Rakelli que tanto tem chama
do a atenção das adolescentes.
Ela usa e abusa dos shortinhos,
das minissaias e das sandálias
de plástico coloridas que estão
na moda e 'podem ser encon

tradas sem nenhuma dificul
dade e a bons preços,

O jeans, peças em malhas
e casaquinhos de. crochê tam
bém fazem parte do seu guar-

ATUAÇÃO NA TEl�VlSÃO
2008 • Beleza Puro - Rokelly

,

2007 • Paraíso Tropical - Telmo (Participação Especial)
2006 • Sinhó Moço - Ano do Véu

da-roupa. As cores são o rosa,

turquesa e os cítricos; o bom
senso deve prevalecer na hora
de misturar tudo, os tons vão
bem separadamente e sempre
combinados com .jeans, por
exemplo.

Os acessórios também são
coloridos e o detalhe fica por
conta da bolsa de cachorri
nho, encontrada facilmente.A

maquíagem é básica e bem na

tural com exceção dos olhos
que levam bastante rímel.

Saias curtas são marcas

registradas da personagem. No·
modelito, o xadrez, que é um dos
hits da moda atual, e as pregas
dão charme especial à produção

criada especialmente para
ísis Valverde

o CORREIO DO POVO fi. SEXTA-FEIRA. 18 DE ABRil DE 2008
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CRÔNICA

CHARLES'ZIMMERMANN, ESCRITOR

Numa festa
de novos ricos

Assim que adentrei num enorme jardim sun

tuoso, enquanto caminhava em meio as mesas

lindamente arrumadas, entre as tendas, os cantei
ros de flores, os garçons e os criados, logo repara
va que os ricos apreciavam a companhia de uns
dos outros,mais ainda quando havia celebridades
presentes.

Deparo-me com uma conhecida que não via
de longa data. Quando tinha contato freqüente,
recordo que passou amaior parte da vida rejeitan
do pretendentes, queixando-se de que não eram

suficientemente refinados ou "europeus": "Na
cidade de onde venho, não há homem pra mim,
os descendentes de alemães que lá predominam,
não são carinhosos". Quando passoudos quaren
ta anos, desistiu dos homens que eram ricos ele

gantes demais para quererem umamulher tão feia

quanto ela e casou-se com um policial de vinte e

oito anos, "muito distinto, multo refinado". Ele vi
nha de umaCidadezinha do planalto norte, região
do menor IDH do Estado. Seu mérito foi de ela

. tê-lo 'encontrado numa balada do balneário mais
movimentado do sul do país. Perguntei-a como

estaria o seu parceiro. Admitiu que ao fim de um
curto período, o casamento fracassou. Nos vai e
vens, percebiaque ali, naquela festa, ela passava
o tempo inteiro aconselhando as mulheres mais
novas da sua classe a só se casarem comhomens
ricos e que fossem socialmente seus iguais.

Repentinamente aparece naminha frente, sal
titante e eufórico um rapaz de minha idade; a ser
me apresentado. Falante, de olhos esbugalhados

,

e íris fosca, eram os sinais óbvios que estava sob
efeító de cocaína. Sempre paparicado, era uma

gas pessoasmais influentes e respeitadas daquele
meio - sua apresentação foi feita pelo sobrenome
e por seu carro de meio milhão de reais.

.

Nam outro grupo, que praticamente não in

teragia com o resto da festa, passavam ínesgo
táveis momentos queixando-se extensivamente
da comida que lhes tinham servido na suá últí
ma viagem de avião - como se isso fosse assunto
de grave urgência e grande importância, e como
se a maioria dos pratos que comessem no seu

dia-a-dia não sofresse da mesma falta de qua
lidade. Dessa festa reclamavam do espumante
servido - de não ser uma marca cara. Me senti

humilhado; quando me vangloriei que meu úl
timo aniversário passei agarrado a uma garrafa
de Chandom. Na ponta da língua tinham pelo
menos uma dúzia de marcas favoritas, em que
a minha, ficava no chinelo! Um deles era in

vejado; comentava-que conheceu pessoalmente
um famoso socialite que escova os dentes com

espumante e todós os seus artigos, como traves
seiro, toalhas e guardanapos deveriam ser boro'
dados com o nome: Conde. '

Prezados leitores, na Escandinávia, na Holan
da, na Alemanhá ou na França, não é esse o perfil
de um socialite. Se é que ainda usado esse termo.

• charlesautor@gmail.com

, VARIEDADES---------

Comédia no

Bee Movie
®

I

,MA II KUS Z OSAK

o ambicioso jovem Barry B. Benson cai
no mundo em busccde néctar e aventu
ra. Mas quando quebra uma das regras
fundamentais das abelhas e fala com hu
manos, Barry provoca uma série de fatos,
que provam que até uma pequena abelha'
pode fazer a gr.ande diferença!a -

menma
CJlIHoubava
livros,

Propósito de vida
Horas depois de ver seu irmão morrer no
colo da mãe,' liesel Meininger foi largada
aos cuidados de um pintor desemprega
do e uma dona de casa rabugenta. Dis
traído, o rapaz que enterrara seu irmão
deixara cair um livro. Foi o primeiro de
vórios livros que liesel roubaria ao longo
dos quatro anos seguintes. A sede de co

nhecimento deu-lhe um propósito.

DESEJO PROIBIDO
Henrique debocho de Ano, dizendo que elo é
adúltero também. Viriato foz o leilão dos pren
das e aproveita para pedir votos. Tonha diz o

Valdenor que vai à botica comprar um perfume.
Henrique faz questão de participar da procis
são carregando o andor.' Miguel passo o andor

poro Henrique. Henrique não passo bem, ton
teia, caminho com dificuldade e acaba catnde
no topete com o rosto da Virgem decorado no

chãe.. Escobar anuncio que Henrique morreu.

Chico chora ao saber da morte do filho. Ana o

cónsola.

BELEZA PURA
Norma faz uma cena ao descobrir que Joana
voltou para o clínica. Gaspar diz que Rakelli
é oportunista como o mãe. Norma aconselho
Renato o mondar um presente poro Joana no

Beleza Puro. Joana diz a Gujlherme que des
confio que Norma tenha sabotado o festa de

inauguração. Renato ouve Norma conversando
com Suzy sobre os cinco vítimas do acidente
de helicóptero e se assusto. Eduardo e Débora
reatam. Sheila ensino Robson o dançar mambo.
R�kelli diz o Felipe que não quer mais saber de
Robson.

DUAS CARAS
Alziro se refugia em caso, quando acho que está
sendo seguido. Solange diz o Juvenal que sente
saudades de Alzira e dos crianças. Sílvio re

clamo com João Batista pelo telefone. Ferroço
ouve atrás do porto e descobre com quem Sílvio
o traiu. Guigui confere o dinheiro e garante que
nado falto. Dolores decide dor um toque espe
'cial 00 'calendáriil e pede poro Antônio posar.
Bronco dá de coro com Célio e é gentil. Bronco
confirmo'paro o imprensa todos os acusações
que lhe foram feitos, mos se irrito com os pro
vocações de Graça. '

AMOR E INTRIGAS
Celeste fico pasmo 00 saber que Juju e compar
sa de Petrônio. Bruno pergunto poro Volquírio
como o quadro. de Morilio está lá. Giuseppe
começo o passar mal. Bruno diz que vai lévõr
o pai 00 hospital. Débora lico chocado com

o história de Pedro. Sergio noto que Petrônio
está demorando muito poro voltar. Os policiais
vão embora quando notam que o escultura que
Petrônio iria pegar estó no pousada. A pelícin
percebe que Francisco viu que o polícia estava
no pousado e fugiu. Débora fico chocado.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Júlio pego o armo de dardos tranqüilizantes e

ameaço atirar em Fúria e Vlodo. Júlio pego uma

seringa no bolso e espeto em Vlodo, que o solto.
Elo tento pegar o pistola novamente, mos Fúria
lhe dá outro patada e derrubo o urmn, Vlodo e

Fúria cercam Júlio e elo se apavoro. Eric atiro
em Pochola, que desvio. Vová sai dn depósito
pelo janela. O bandido encosto o armo na testo
de Pacholo e se prepara poro atirar. Vová volta e

pilla em cimo dele. Eric tr9peça, cai e fic.oJonto
00 bater com o cpbeço.
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Crônicas inéditas de Xuxa Meneghel é
Viniâus'deMoraes' . 'madrinha' secreta
A atriz Pépita Rodrigues compareceu A gaúcha Natália Casassola tem
ao lançamento do livro "Sembn ninguém menos do queXuxa Mene-
f.alado�', que reúne crônicas'inédita�hel como madrinha. A Rainha dos
sobre samba e bossa nova escritos por Baixinhos colocou seu' diretor jurídico

,

Viniciu,s de Moraes. "Achei ótima esta para cuidar da cnrrelm da canter-
o idé'í� d,e juntar a cachaça, a música rânea. A iniciativa da união partiu
com o lançamento do livro de Vinícius de Xuxa, que quis conhecer Natália
de Moraes, tudo isso tem muito a ver ainda quando assistia ao Big Brother.
com ele", disse Pepita, que adorou "Nosso encontro não dá para explicar.
a idéio. do livro vir acompanhadó de' Foi a mesma sensação que senti ao
uma garrafinha de cachaça. entrar na casa.", conta Natália.

Fernanda Takai não
, quer rótulo de diva
Fernanda Takai alçou vôo solo e

lançou no ano passado seu primeiro
díscenn nova empreitada, "Onde.

'

Brilhem os Olhos Seus". Apesar do
projeto estar rendendo frutos; ela diz
que 'Pato Fu continua em primeiro
lugar. Fernanda chamou tanta atenção
que começaram a chamá-Ia de diva.
Ela refuta: "Acho que o Brasil já tem
divas demais. NãO gosto desse negó-
cio de você ser incomunicável".

.

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nêese pode repetir númeres em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO

SOLUÇÃO
A massa de ar seco e mais frle, deixa o

tempo estável com presença de sol na
maior parte do dia. A partir da tarde a

nebulosidade aumenta.
28{4

'

CHEIA MINGUANTENOVA CRESCENTE ,

6/4 � 1214

�����C ->. ��:I��OGc..
MÁX: 21° C� MÁX: 21° C f

, Chuvoso Chuvos-o

'I� ÁRIES

"�S'
. (20/3 Q 20/4)_

r" ar �e.u dia p�d�rá ser
.\. � otlmo, principal-

. men.te no que se

refere a relacionamentos, com
a Lua nesta área de seu mcrpa.
Procure apenas ser cauteloso

para cumprir suas tarefas e

ainda poder namorar. Curta ao

máximo essa relação.

)(
GÊMEOS '

.

(21/5 a 20/6) -

O geminiano
começa seu dia com

alegria e isso o faz
mais vibrante e atraente. Muita

gente à sua volta estará Dotando
seu charme. Ãinda terá ótimas
c�an£e_s dé encontrar alguém
que o encante, mas mantenha
Seus pés na terra.

. to""- LEÃO

�,,:) (22/7 0'22/8)
::. ') Hoje é um dia para

...., u.--: você conseguir
melhorar seus

relacionamentos. A Lua em Libra
está tensa com seu próprio

. tegente e lhe pede para se

esforçar em trazer harmonia,
principalmente nos diálogos com
as pessoas mais próximas.

TOURO,
(21/4 a 20/5)
Seu regente em

-'lellsão com a Lua
.

, pede que você dê
urn' toque de,magia e encanto .

no seu ambiente de trabalho
para evitar conflitoS. Você deve,
viver seu cotidiano, como se
fosse um dia especial e dar um
jeito mais saboroso ao trivial.

p '" CÂNCER
•

�.� (21/6 a 21/7)
'-:;"_"-:;' Vivendo um
: ; dia especial de

romantismo colfla
Lua em Libra, você poderá estar
mais propenso a ficar em casa,
curtindo seu canto. É importante
manter um clima intimidade com

as pessoas que ama, ornamenta
do com beleza e harmonia.

-

'

VIRGEM

IV (23/8 a 22/9)
. É importante -

estar ligado para
não fazer tantas

exigências sobre si mesmo e

nem de quem está próximo. A .

tensãô da Lua pede que bojo
com critério, que você sabe ter.
Conhecendo-se melhor, você
poderá se sentir móis seguro.

Sol com pancadas
de chuva

#
LIBRA _

(23/9 022/10)
A Lua em seu signo
hoje. está tensa

,

com seu próprio
regente, Vênus o que lhe causa

certo desconforto. Jó que para
você é fündamentill estar eer
cado de beleza e boa,S relações,

,

faça tudo que precisar para
manier esse equilíbrio.

.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

.

� {) dia hoje, com a

{ Lua em Libra, lhe
oferece a chance

de se dedicar aos seus amigos,
e ainda lhe pede para melhorar
essas relações. Observe quem
é r2almente seu amigo, e
procure mostrar a ele o quanto ,

sua amizade é importante.

, til. ... ESCORPIÃO'

�;*�. (23/10 a 21111)
, \:_�_ ..._::;: -Lua em Libra mes

- i'- tra que isolamento
'

(_J e reflexão serão
, recursos'indispeJl-

. sáveis para você se desligar do'
cotidiano estressante e entrar
em sintonia a alma. Esse tempo
lhe daró a capacidade de pensar
sobre o que quer para sua vida.

.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� . Bom dia para o ca·

pricomiano decidir
como fará para

.

subir alguns degraus,mi escada
de sua carreira. Você tem sido
bastante admirado por saber lidar
com situações delicadas. A ética e

o senso de justiça são qualidades
suas que o ajudam.

DIVIRTA-SE

Ensinamentos
Minha Mãe me ensinou tudo...
Minha mãe me ensinou a

VALORIZAR UM SORRISO: ..
'me responde de novo e eu te arrebento
os dentes!'
Me ensinou a CONTRADIÇÃO...
,

fecha a boca e come!'
Minha Mãe me, ensinou sobre
ANTECIPAÇÃO...

.,

'espera só atéseu pai chegar em casa!'
Minha Mãe me ensinou sobre
PACIÊNCIA...
'calma!. .. quando chegarmos em casa tu
vai ver só .. :
Minha Mãe me ensinou sobre JUSTIÇA...
'um dia você terá seus filhos, e eu

espero eles façam pro você o mesmo

quevecê faz pro mim! aí você vai ver o
'b I'

'. >;:i�ri�iM��fué'enslÍ16u'sôbre a
'

. SABEDORIA DE IDADE...
'quando vo.cê tiver a minha idade,
você vai entender:

AQUÁRfO
(21/1 a 18/2)
Você hoje está
sentindo a falta de
umas boas férias.

AprGveite as energias dõ dia e

pense em algo que Ihé traga de
volta a sensação de liberdade.
Enquanto algumas definições
não ocorrem, relaxe, encarando
a vida como uma aventura.

PEIXES

vi C(19/2 a 19!�)
dom a poslçao a

lua em seu mapa,
, é pravável que

você seja solicitado o mergulhar
em algumas questões miste
riosas da vida. É sempre bom
estar ciente do que se passa à
sua volta, parQ não fantasiar em
cima do que não lhe. é palpável.
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,

AREAVIP�---

Mulher Maravilha
Mulher que tem dupla jornada de trabalho deveria ter um corpinho de Barbie, não acham? lá vai ela: "acorda cedo, faz café, leva os filhos ao colégio, corre pro

, trabalho, digito, telefona, analisa relatórios, delega ou cumpre ordens, sai pronlmeçe, pega os filhos no colégio, passa no supermercado, faz a comidinha gostosa
pro família, limpa a cozinha, recolhe as roupas espalhadas pelo quarto, guarda os brinquedos das crianças, volta pro trabalho. Mais ligações, mais relatórios, mais
ordens, na volta pra casa passa no supermercado de novo, chuta carinhosamente o cachorro enquanto entra em casa equilibràndo as compras, pede com muito

jeitinho que o filho pare de arrancar os cabelinhos da i_rmã, corre pra cezlnha, faz um lanchinho, olha as tarefas escolares, xinga urna nota vermelha, manda os

filhos pro banho e aproveita pra comer urna maçã enquanto verifica as contas que chegaram, enxuga a filha fazendo cócegas na sua barriguinha, enxuga o filho
perguntando o que são "essas penugens". Coloca os dois na cama, beija com carinho e em silêncio pede proteção a eles, corre pro chuveiro, veste a camisola, pega
um livro, beija o marido que chegou, espera ele deitar e ainda se, mostra cheia de amor pra dar. Na minha opinião, a verdadeira Mulher Maravilha.

LÁ VEM ELA
Depois de oito anos desfilando a

marca jaraguaense "Calcei no Rio
de Janeiro, a poderosa Gisele leva
suas tamescs passadas para o São
Paulo Fashion Week, que acontece
de 17 a 23 de junho. Arnaldo Sam
paio, diretor comercial da Colcci,

.

diz que a decisão de pnrticlper do
SPFW se deu devido a um reposl
cionamento no mercado, no. qual
São Paulo terá' grande destaque.
É Gisele Bündchen e Colcci desta
cando Santa Catarina no cenário
nacional e internacional.

'

PRIMEIRA APARÊNCIA'
Prova'velmente muitas dé vocês
assistem à novela das 20h.que é,
na verdade, das 21 h. Quem diria
que AlinneMcrues, com um res

tinho de anjo teria a capacidade
de fazer um papel de bandida
com. tamanha perfeição??? Ok;
é só uma novéln. mas quantas
vezes nos surpreendemos. com
pessoas que à primeira vista são
"uns �.m�r,s:'?

IÇAMI TlBA
Eu perguntei: Corno equilibrar a vida pes-
5001 e profissional e ser feliz?
E a Michele Souza Cunha respondeu:
"

... Não levar tudo tão a sério. Algumas ve
zes é necessário ceder e ser tolerante, ou
escutar para ajudar Somos o que atraímos
através de nosso pensar Depende de cada

,

um optar pelo caminho que conduzirá ao

equilíbrio profissional e pessoal, basta ape-
.

nas 'querer'." .

(Trecho do te�to enviado)
PARABÉNS MICHELE!·
Seus convites estão .disponíveis aqui no

,
_ jornal para serem retimdos em horário co

merciaI. Venha logo, o palestra acontece
no próxima-terço-feira, dia 22.

'

,APELIDO CARO
Urna grande empresa deJransporte fer
roviário foi condenado a pagar R$500
mil a uma ex-funcionária por terem-na
apelidado de Javali. Contrário ao que
pensei, o apelido destlnnva-se a alguém

o

que já valeu alguma coisa para a empre
sa (Já vali) e hoje não mais. Complicado
hein!

í \Cirurgi: Plástica
\ J. Microcirurgia .

Dr.. Rodrigo Tanus
CRM, se: 13079 ROE: 6360

• êspeclallsta pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

_ Mícrotransplante capílar ', Otoplastia
_ Prótese de mama • Redução mamária
_ Lipoaspiração ' Abdominoplastia
_ Rejuvenescimento Facial -Rinoplasâa

Rua João JanuárioAyroso, 747
Tel: (47) 3370�fr749 - Jaraguá do Sul

www.drtanys.com.br

BISCOITO DA SORTE
"O tempo é o melhor autor - sempre

encontra um final perfeito."
CHARLES CHAPLIN

*

'fc
'modas

A manequim veste hoje jaqueta'
MORENA ROSA, brincos e colar

dourado. da LEIDE VIEIRO
'

ACESSÓRIOS e blusá no tom laranja
da LEZALEZ,

.
'

(47) 3373:"'5334 =;

Rua 28 de. Agosto; 1370
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OPORTUNIDADES
EMPREGOSI CURSOSI CONCURSOS

O CORREIO DO POVO
P��1919

O CORREIO DO POVO CONTRATA:

Estagiário-para trabalhar na área de DIAGRAM�ÇÃO
Requisitos:
- É necessário estar estudando;
- Ter conhecimento básico de Corel Draw, InDesign e

Photo Shop;
'- Disponibilidade para trabalhar seis horas diárias;
- Salário a combinar.

Comparecer ao Jornal O Correio do Povo em horário
comercial, munido de Curriculum Vitae, procurar por

Patricia Moraes ou Juliana Campos.

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246 Centro
(47) 3371-1919

-

O CORREIO DO POVO
P��1919

O CORREIO DO POVO CONTRATA:

REPÓRTER (ou estudante de jornalismo - após a sa fase)

Requisitos:
- Conhecer bem a região do Vale do Itapocu;
- Ter facilidade de comunicação e relacionamento;
- Um ótimo texto;
- Salário a combinar.

Comparecer.ao Jornal O Correio do Povo em horário

comercial, munido de Curriculum Vitae,
procurar por Patricia Moraes.

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246 - Centro

(47) 3371-1919

O CORREIO'DO POVO
r.<-bLi.ca.io-� 1919

O CORREIO DO POVO CONTRATA:

TELEVENDAS

Requisitos:
- Experiência;
- Ter conhecimento básico em informática;
- Disponibilidade para trabalhar de segunda-feira a sexta-feira;
- Salário a combinar,

Comparecer ao Jornal O Correio do Povo em horário

.comercial, munido de Curriculum Vitae,
procurar por Patricia Enke oil Juliana Campos.

Rua Procópio Gomes de Oliveilçl, 246 - Centro

(47) 3371-1919
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sella-tetra das 8:00 as 11 :30 e das 13'30
.

' de segunda a
.

. . as 17'J
Horário de atend\men\o. '

, O.
(47) 3371-8075

. www.back.com.br
selecao.jaraguadosul@back.com.br

AJUDANTE DE PRODUÇÃO - CONTRATAÇÃO IMEDIATA - Para atuar no bairro Rau.

AUXILIAR DE ELETRICISTA - Ensinomédio 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 residencial e predial, ou
com instalação telefônica.

-

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - URGENTE - Residir nas proximidades do bairro Rau.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - Ensino técnico completo.
Conhecimento em manutenção de empilhadeiras.

MECÃNICOMONTADOR DEMÁOUINAS-Ensinomédio completo.�onhecimento na função.

TECELÃO - Ensino fundamental completo. Conhecimento em tearcircular ou retilíneo.

TELEVENDAS - Ensino médio completo. Conhecimento na área de televendas ativo e

receptivo.

TORNEIRO MECÂNICO - Ensino fundamental completo. Conhecímento na função.

VENDEI;lOR INTERNO - Ensino médio completo. Conhecimento e habilidade em

vendas. Informática básica. Disponibilidade para atuar em horário comercial.

VIGILANTE - Preferência ensino médio completo. Possuir curso de vigilante EM DIA.

Desejável experiência na função.

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

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerniewicz. 1245 [Rua do Hospitall

Cx, Postal 200 - CEP 89255-000
<'

Fone (47) 3371·4311

Fax (47J 3275-1091

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

-. AUXILIAR DE PRODUÇÂO - VÁRIAS VAGAS - Não - MONTADOR DE MÓVEIS (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)
Residirno Bairro Garibaldi ou proximidades. - PEDREIRO E AUXILIAR (884'5/8846/8883)
-AGENTE DEVIAJEM-Com conhecimentos em Agência - PROJETISTA (8909) - Possuir curso de
de Turismo e sístemas. designer,Arquitetura ou técnico de em projetos de rnôveis.
!.AoJUSTADOR MECÂNICO (89m -,» •

- PREPARA.DOR I)E PASTAS - ESTAMPAS (8895)
':ANALISTA DE DEPTO�ESSOAL (8921<)� '" ;; r ...�, j � ,., ..s,Q�ADOf\(8774f8851f��98) ';;ll .'''':
• ASSISTENTE DE L.OGlSTICA (8920) - Experiência em - SUPERVISOR DE PRODUÇAO (8917) - Plásticos

importação e compras e Fluência em inglês. .

- TORNEIRO MECÂNICO (8813)
- AUX.TÉCNICO (8919) - Montagem de maquinas e - TÉCNICCJ. EM VENDAS (8839) - Acessórios para
ferramentas elétricas Veículos.
_ CALDEIREIRO (8860) ,� T�CNICO EMAUTOMAÇÂO (8867) - CLP

.'
- TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (8871) �

- CON!A�OR (8753/8915)) - Supenor Completo/Com Com experiência em RH. /

Expenencla., _ .TÉCNICO DE LABORATÓRIO (8933). - Atividades
- CORTADÓR DE TECIDOS (8899) voltadas a análises de produtos/materiais; analisar e
• ESTAMPADOR(8899) realizar a' manutenção dos equipamentos do' setor;
- ESTILISTA (891'4) 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 Executivo (com boas noções em Inglês ou conhecer conceitos de cromatocratía; possuir bons

Espanhol). conhecimentos da Química orgânica e analãíca; noções
- ENGENHEIRO MECÂNICO (8855) em informática(windows, word, excel.interneí): conhecer
- FUNILEiRO (8859) conceitos de técnicas de extração; domínio da língua
- FRESADOR (8813) inglesa

.

- MECÂNICO DE MANUTENÇÂIY e AUXILIAR· VENDEDOR EXTERNO (8861) - Venda de màteriais
(881,0/8887) elétricos em geral.

.

.

- MECANICO DE MANI:JTENQÃO DE EMPILHADEIRAS - VENDEDOR(A) EXTERNO (8819) - Mó-veis.

(8873) - VENDEDOR EXTERNO (8849) - Material de
- MECÂNICO DE MANUTENÇÂO DE COMPRESSORES ,Construções/Acessórios.
(8873) / - VENDEDORA EXTERNA (8874/8912) - Publicidade
- MECÂNICO DE ÔNIBUS (8879) - VENDEDOR INTERNO (8854) - Material de Construção
- MA�CENEIRO E AUXILIAR (8843/8885). - VENDEDOR INTERNO (8910) -Môveis sob medida.

Se você está disposto a fazer parte de uma grande empresa,

que acredita no potencial de seus colaboradores, queremos
conhecê-lo. Venha fazer parte da nossa equipe.,�

ANGELONI
I1{W,.,l1':Hpge{9f?i.cqrp.br

Nutricionista'
-

Requisitos:
• Formação em Nutrição;

• Desejável conhecimento em produção de refeições e alimentação coletiva;
• Conhecimentos em Boas Práticas de Manipulação de Alimentos;

• Possuir curso sobre sistema APPCC;
• Habilidade na orientação e treinamento de equipes: ..

• Disponibilidade para viagens.

Oferecemos:
• Ótimo ambiente dê trabalho; . ,

,

• Benefícios de uma empresa de porte;
• Salário compatfvel com a função.
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PRECISA-SE DE

OPERADOR(A) DE
TELEMARKETING COM
OU SEM EXPERIENCIA.

Interessados trazer curriculo
na Rua Athanasio Rosa sala

122, Centro Guaramirim-SC
lado vidraçaria Le.

Fone 47-3373-3313.

RESTAURANTES EM
JARAGUÁ DO SUL.

DATA: 05/05/08

TRATAR: 3371-0072
Vagas Jaragua e Guararnirím.

Horario comercial.

Contatos com 'Gilson
Tr: 9652-4404 I 3376-0017

PRECISA-SE DE
VENDEDORES

INDEPENDENTES PARA
PRODUTOS DE LIMPEZA
.Para Jaraguá do Sul e região

rGuaramirim, Corupa,
Massaranduba, Schroeder, São
João do ltaperiu e Barra Velha)

PRECISA-SE
DE SECRETÁTIA,
acima de 40 anos

com experiência para
trabalhar em
escritório de
advogacia.

Tr: 3055-0522 ou

3371-4921 ..

I
I
I
I

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/Se
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nÓ 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

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

,

T�CNICAS DE MASSAGEM:'
- Qualificação em Massoterapia
-'Shiatsu
� Quiropraxia
- Mássagem na Cadeira Erqonômlca
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. .

Máis reaJlS05.*Melhores humanos.
••q1'E_.O� Rif.•mÂ"ENIO E SELE\ÃÔ 6.,CÔNSUlTORfA . ES�TÁiIOS

JARAGUÁ DO SUL

AFIADOR DE FERRAMENTAS
2° Grau Completo. Oonhecimento na

função.
AGENTE DE ATENDIMENTO·
TELEMARKETING
Oonhecmento com telemarketing.
Disponibilidade par atuar em horário
comercial e aos sábados.
ANALISTA DE ENGENHARIA
Necessário possuir curso Técnico ou

Superior no Ramo Têxtil, conhecimentos
de cranometragem, análise de peças e

liderança de equipes.
AtiALISTA DE PROCESSOS - RAMO
METALÚRGICO
Necessário possuir Ensino Superior
Completo ou estar cursando.
Conhecimento na Função.
ANALISTA DE RH

.

2° Grau Completo. Conhecimento com

folha de pagamento assim com em rais
e também admissão e demissão;
cálculos para aposentadoria.
AUXILIAR ADMINiSTRATIVO -

COMERCIO EXTERIOR
Desejável ensino superior em comércio
exterior completo ou.cursando.

Disponibilidade para atuar no bairro água
verde.
AUXILIAR DE MECÂNICO·
AUTOMOTIVO
Conhecimento na função.

1 ,

Rua !:-Ienriqy,� Piâzer:�, 1 03 �>Centro Tel.0��I�t-07QO
;. ;,:A-'-�/�X:;' - (.} \t -� www.grupôrneta.CO"rn..

Preferencialmente estar cursando 2°

grau. Disponibilidade para atuar no
centro.

.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Desejável ensino superior em .comércío
exterior. Disponibilidade para atuar no
Bairro Água Verde.
AUXILIAR FINANCEIRO
2° grau completo. Desejável estar
cursando ensino superior. Conhecimento
em contasa pagar e faturamento bem
como escrita fiscal e folha de
pagamento.
CAIXA
Disponibilidade para atuar nas

proximidades do bairro barra do rio
molha. Desejável 2° grau completo ou

cursando. conhecimento da função.
ENGENHEIRO MECÂNICO
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.

FACILITADORIA) I DlSTRIBUIDOR(A)
Conhecimento de costura, na
distribuição de serviços, e liderança de

equipes.
FAMACEUTICO (Al
Disponibilidade para atuar em segundo
turno. Desejável ensino superior

completo. Baependi.
GARANTISTA MECÂNICO
Preferencialmente 2° grau cursando ou Conhecimento em mecânica Diesel.
completo. Desejável conhecimento na OPERADOR DE GUilHOTINA
área de garantia de peças.

.

1 ° grau cursando ou completo.
GERENTE INDUSTRIAL Conhecimento na-função noramo

Cursando Ensino Superior Completo ou gráfico. Desejável conhecimento com

cursando. Conhecimento na função no máquina de acabamento gráfico.
ramo metalúrgico. OPERADOR DE PRENSA
INSPETOR (AmE QUALIDADE Conhecimento em prensa no ramo

. Conhecimento no setor de qualidade do metalúrgico.
.

ramo têxtil. OPERADOR DE SERRA
INSPETOR (A)DE QUALIDADE Desejável curso de desenho técnico
Ensino Técnico em andamento ou mecânico e 2° grau completo.
completo no ramo metalúrgico. ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO
'Disponibilidade para atuar em 2 turno ou Disponibilidade para atuar no segundo
horário normal.

.
·turno no centro. Desejávell ° grau

INSTRUTORIA) DE COSTuRA completo ou cursando.
Conhecimento no setor costura. PiNtOR INDÚSTRIAL

.

Facilidade para transmitir conhecimsnto. '. Oonheclmento em pintura a pó ou a

LíDER DE PRODUÇÃO pistola. ,

Curso Técnico ou Tecnólogo em PROMOT.OS(AjJ)_E CAflTÃO
Mecânico ou Elétrico' ou Eletra Mecânico -Disponibilidde para atuar no segundo.
cursando ou completo. Conhecimento no Desejável 2° grau,compl�to ou cursando.
setor de trefilação e esrnaltaçao e , f_ROMOl!llli&PE VENDAS
coordenação, de equipes. Disponibilidade' 'Cursando 2 grau·ou ensino superior.
para atuar em Joinville. Desejável PROGRAMADOR (AI DE PCP � RAMO
conhecimento em italiano ou inglês. TÊXTIL
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS Conhecimento

-

na função no ramo têxtil.
Des'ejável estar Cursando 2°'grau.· RECEPCIONiSTA DE SERVIÇOS-
Conhecimento emmecânica geral de CONCESSIONÁRIA .

automóveis,
.

.

.

-

Désejável estar cursando 2° grau.
MECÂNICO DE MÁQUINA DÉ- COSTURA, .conhecimento em informática e no ramo·

Deseiavel'conhesimenío na função.', de aetapeças..
Disponibilidade para atuar no' bairro RETIIFCADOR·

Conhecimento na função.
TORNEIRO MECÂNICO
Conhecimento em torno convencional.
Disponibilidade para atuar no bairro
Amizade.

SUPERVISOR(A} DE EMBALAGENS
Ensino Médio completo. Conhecimento
na função no ramo Têxtil.

SUPERVISOR(A) DE QUALIDADE
Conhecimento na área de qualidade no

setor têxtil.
SOLDADOR
Conhecimento na função com solda:
MIG.
VENDEDOR (A) EXTERNO

.

Conhecimento na função de vendas
externas 'no ramo de aço e similares.
VENDEDOR (AI EXTERNO
Disponibilidade para atuar na Micro

região e para viagens. Desejável CNH
categoria B. Conhecimento na área da
saúde (equipamentos, medicamentos).

GUARAMIRIM
.

ANALISTA ADMINISTRATIVO
2° grau completo. Desejável estar
cursando ensino Superior. Conhecimento
no setor financeiro e pessoal, habilidade
com idioma Alemão.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO!
FINANCEIRO
Neoessário estar Cursando Ensino

Superior. Conhecimento do setor
financeiro e administrativo.
AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR
2° grau completo. Conhecimento em

contas a pagar.
COMPRADOR(A)
Conhecimento em. compras no ramo
têxtil.

.

DESENHISTA - TÊXTIL
Conhecimento em Corel Draw;
Photoshop e traços desenhados a mão.
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÂO

- 2° Grau Completo. Conhecimento na

função e com liderança de equipe no .

ramotêxtil.
GERENTE DE PRODUÇÃO - RAMO DE

C_QN.STRU_t;t\O CjVIL
Conhecimento na função,
PROGRAMADO_R (A) DE PCP - RAMO
TÊXTIL
Conhecimento na função no ramo têxtil.

SUPERVISOR(A) DE ENGENHARIA·
cusms
Ensino Superior Completo.
Conhecimento em: Sistema'DATASUL;
Análise e formação de preço de venda;

,

Domínio em ferramentas de Qualidade;
leitura e ínterpretação de desenhos

'

técnicos.

VENDEDOR(A) EXTERNO· SETOR
ALIMENTíCIO
2° grau Completo.
VENDEDOR (A) INTERNO
2° grau completo. Conhecimento em

informática.
--

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

QUlílfjMetllln.J\.�It�l(Í'ííú'í!tI�liIIWflliiiliWêlS1li�llslliilli:<'ljpêlj)

�etliWWISSt'\l���_�ltotlWll»iit!If�)

�t\.l\SSfltWli�·
l1J\.�il\iSi>lw�!
(:tJ\S!,llt�l'IfÜ$
����IlÍ1Ó#11ltftl}1lltêtil'étt!llitli
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ARTE NO CORREIO

DVD fozsucesso já nelançamente
/

.

Album pode ser encontrado na Scar e no Hotel Sant Sebastian
Mais de 900 pessoas compareceram ao lançamento

do primeiro DVD da Filarmônica, que aconteceu no últi
mo sábado, dia 12 de Abril, na Scar.

Gravado ao vivo, no Teatro Álvaro de Carvalho

(Florianópolis) no dia 20 de outubro de 2007, o DVD

apresenta as obras "Die Fledermaus", de Strauss,
''A Grande Páscoa Russa", de Rimsky-Korsakov e o

concerto para violino e orquestra, de Mendelssohn,
interpretado pelo víolínista Daniel Guedes.

O evento do último final de semana, que lotou o

grande auditório do teatro, contou com o apoio da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional
de Jaraguá do Sul, Prefeitura Municipal e Fundação
Cultural de Jaraguá do SuI, Acijs, Angeloni, Bretzke,

CMC Marketing, Cosmos Turismo, Duas Rodas In

dustrial, Marisol, Saint Sebastian Flat, Sasse e Scar.
O concerto, realizado através do Circuito Catarinen
se de Orquestras teve o apoio, através do Funcul
tural de: Grupo Breithaupt e Urbano. A todas estas

empresas e entidades, a Filarmônica expressa aqui
os seus mais sinceros agradecimentos.

"Manifestação do público
''A apresentação da Orquestra Filarmônica de

[araguá do Sul no sábado dia 12 abriu a tempora
da de concertos de 2008 com uma sólida demons
tração de um grande espetáculo. Foi possível per
ceber as grandes potencíalídades ali presentes,
com um repertório dos melhores. Acredito que

,

' tal 'evento' só se viabilizou por tratar-se de uma

boa iniciativa, culturalmente válida, que fez por
merecer os incentivos, promoções e apoio das

empresas e entidades parceiras. Além da oportu
nidade de prestigiar um grande show ainda foi

: possível levar, uni pouquinho para casa com o

lançamento de um DvD de excelente produção
e qualidade técnica. Parabéns a todos os músicos
'do grupo com merecido destaque 'parao' maestro

'

Daniel-Bortholossi e o solista Daniel.Guedes,"
.

, RAOHEL APARIOCIDA 'DE OLIVEIRA, PROFÉSSORÂ DA

UNlVER�IDADE REGIONAL DE BLUMENAU, - 'fURS' "'."

SERViÇO
o valor do OVO é R$ 25,00, e pode ser' adquirido em dois locais: Scar.� Hotel Saint Sebastian. Informações: wwwJjds.com.br

tes), metais (Trompas, Trompetes, tos de cordas para ficar equilibrado.
Trombones e 'Tuba) G percussão Isso que acabou causando a amplia
(Tímpanos, Caixas, Bumbos, Pra- çãono tamanho das orquestras.
tos, Chocalhos, 'etc.}, mas isso pode. Neste caso" uma mesma õrques-
variar, e muito ern.função das mú-. ! tra ,pode ter.25" músicos tocando'
sicas.a serem tocàdas. Bach' e 80 tocando Tchaikovsky. "

Antígamente, na época de' Bach Assim curioso e diverso é o mundo
e Mozart, as orquestras tinham uma da música.
formação mais reduzida, entãoquan-

Olá Jeanine, ' do esses compositores estão no pro- DA!IIIEL BORTHOLOS$I,DIRETOR ARTíSTICO

Nossa Filarmônica tern ap�o-. gram�, :observamos .uma orquestra DA ORQUESTRA FILARMQ.NICA DE�ARA�UÁ
ximadamente 60 músicos: em seu' um pouco :m�nát., Somente no sécu-:

,

DO suí, E MESTRE E.IV! ARfES E MUSICOLOGIA' ,

qua,dm total, dentre 'instrumentos .10"19 é·qué_�: qrqltestr� ficou maior,' PELA ,UNIVE�SIDADE DE SÃO PAULO.

de ,·cordas [Violinos, .:Vi()las; \1io�_' if:.tcor'poranad. metais e:, cada
"

vez'
Ó,', ,

,

o', '. �lõnc�l-o�c � .c(Hl�rabaixéJs)J.inadei.I:ilê.·:·'m�i$. iJ?,strvT.n¢ntós' depercussão, o *, ·¥�n:de SÚ!ls-dAvid�s� para o'
[Flautas, Oboés; C:;;latiÍú::l!a§l � Fago- .. : qÚ:e:'tàmbê)'ri ,exigia mais instrumen- e-mail aitist1co@fjds.com.br.

o

,

FALE COM O MAESTRO

Gostaria de saber mais a respei
to. da Filarmônica: quantos músi
cos fazem parte dela e quais instru
mentos eles tocam?
JEANINE CARLA LINGNER, ESTUDANJE
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LOTERIA
.

,

C�NCURSO N° 961

02 - 04 -, 16 - 21 - 36 - 53

CONCURSO N° 819
02 r: H.! - 12 - 23 - 21 .

35 - 31 � 39.- 42 - 43
46 - 48 - 54 - 55 - 62

- 112 - 35 - 9.6 - 99

Festa de Rei
com baile

Amanhã. dia 19, a Sociedade Esporti
va Recreativa Guorany, de Jaraguá do
Sul, promove festa com Baile de Rei e
Rainha. Os festejos iniciarão às 14h30
com a concentração des sócios e con

vidados na sede social e saída às 15h,
em busca das Majestades de tiro, Sr.
Almir e Joslmnrn liesemberg. O baile
será animado pela Banda Samuray, às
23h. Ingressos antecipados a R$ 5. In
formações: 3370-4344 ou 9923-2615.

Curso do Sesc
.forma escritores

A oficina "Programa Sesc de Formação de
Escritores" será realizada aos sábados, no
dia,26 de abril, 3, 24 e 31 de maio, das 9h
às 12h e das 14h às 18h, na sede do Sesc. O
curso Será ministrado pelo escritor e doutor
em Teoria da literatura Manoel Ricardo de
lima, também professor de literatura Por
tuguesa da Universidade Federal de Santa
Catarina. Para se inscrever o interessado
deve enviar uma biografia literária cam

aproximadamente 05 linhas e mais um

texto curto (fragmentá de romance, poema,
crônica, conto) oté o dia 21 de abril, para

!� :::' o e-mail sergiopedrotti@sesc-sc:rom.b[
As vagas são limitadas e devem ser preen
chidas Plm interessados em.participar de
todas as etapas. O-éurso é gratuito. Outras
informações pelo telefone 3371-8930 ou

3371-9177.

EDITAL ,-ESTADO DE SANTA CATARINA

\ PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ no SUL
INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

EXTRATO DE EDITAL DE CONCURSO -

PÚBLICO N° OOl/lSSEM!Z008

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS - ISSEM, com fundamento na Lei Complementar Municipal n033/Z003 in

císo IX de Z3 de dezembro de 2003 e Lei ComplernentarMunícípal n053/Z006 de 06 de

junho de Z006, faz saber, a quem interéssar possa, que se acham abertas as inscrições para
o Concurso Público destinado a prover vagas para cargos do Quadro de Pessoal Perma
nente do Instítuto de Seguridade-dos Servi'dores Municipais ': IS�EM: qiie se regerá pelas
normas estab ..lecidas pelo Edital n? 00l/ISSÉM!Z008 e pela.legíslação vigente.
-O'Edítal completo com os cargos e vagas oferecidas e com todas as normas para inscrição,
p.ara a prova objetiva e para os títulos, documentos para posse e nomeação, bem como, o

.

,programa das disciplinas, modelo da certidão de exercício no cargo ou função e os exa

mes complementares estão disponíveis pelá internet nos endereços: www.issem.com.br e

www.acafe.org.br, e publicado no' quadro mural do ISSEM.' _

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do
Sul/Se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do
Registro .de Imóveis da Comarca de [araguá do
Sul/Se, toma público pelo presente edital, que
IMOBIIlÁRIA MENEGOTTI LIDA, CNPJ sob
n075.489.526/0001-86, estabelecida na Rua Barão
da RioBranco n° 553, sala 1, nesta cidade, requer
com base no art 18 da Lei n? 6.766/79, o REGISTRO
DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 1116"
Alfrida Frerichs Kruger, Bairro Amizade, perímetro
urbano de Jaraguá doSul/Sô.abaíxo caracterizado,
aprovado pela Prefeitura Municipál de Jaraguá do

.

SUlj$C, conforme Certidão n? 262/2006, expedida em 11.09.2006, assinando corno
responsável técnico, a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CRFAnO 6�a'64-5, ART
n? 2478192-8. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de ,

9.55.6,38m2"sendo constituído de l(uma) parcela e remanescente.
O prazo de impugnação porterceiros é de 15 (quinze) dias, contados da

'

data, da última publicação do presente editaI, e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av.
Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do Sul/se.

JARAGuÁ DO SUL, 11 DE ABRIL DE 2008.

AOFICIALA

Jaraguá do Sul, 18 de abril de Z008.

JULIANO NORA

Diretor Presidénte do ISSEM
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Jucélio e Sandra Dias tiveram sete filhos e só agora encontraram tempo para curtir a vida de casal

O QUE MUDOU N.A SUA ROTINA
APÓS O CASAMENTO?

JAQUELINE AMARAL,
21 anos, caixa

"Quando eli era solteira minha
mãe fazia tudo. Tive dificul
dades, mas ele me ajuda.
Não demorei muito para me

acostumar".

SANDRA MARA CASTRO DIAS,
44 anos, do lar

"Para a minha sogra, tudo que
eu fazia estava mal feito, a
melhor criação era a dela. Tive
muitas dificuldades".

LUCIANO WEHMUTH,
28 anos, vidraceiro

"Pagava mesada para minha
mãe para não ajudar. Agora,
ajudo quando precisa, mas nós'
temos empregada, então não

faço muito".

JUCÉLlO ABELARDO DIAS,
43 anos, industrial
"A minha educação foi relaciona
da à dedicação, a ajudar a outra
pessoa. Mas, faz só um ano que
passamos mais tempo juntos".

SílVIA PASCUAL, 29
anos, ajudanté de produção
"Tive dificuldades com os pais
dele. Ele é o filhctmais velho
e minha sogra era exigente..
Quando preciso, a gente divide
o trabalho".

DAVID EDSON SARAGOSA,
22 anes, vendedor

''As contas ficam mais cares,
No serviço de casa sempre
ajudo a Jaqueline porque já
ajudava minha mãe, em casa".

O CORREIO DO POVO IESEXTA-FE.IRA. 18 DE ABRIL DE 2908

RElACIONAMENTO
�

Rotina depois
do casamento
traz obstáculo
.Agoraé comprovado, trabalho
de casa sobra para amulher
JARAGUÁ DO SUL do, não podia fazermuito coisa",

"O casamento é uma relação. defende-se. No fim, dona Sandra
entre duas pessoas na qual uma concorda que era difícil' para o

está sempre certa e a outra é o marido também, e releva: "Com
marido ...". A definição do escritor o casamento tive mais liberdade,
Luís Fernando Veríssimo, em 'De- podia ir ao cinema e viajar".
sabafos de um Bom Marido', ante- Na época, Sandra parou de
cede a pesquisa da Universidade trabalhar e teve que organizar a
de Michigan, nos Estados Unidos, . casa, "família muito grande, foi
que comprova cientificamente o necessário". Como mãe de três
que a esposa vem dizendo hámui- meninos e quatro meninas, a.
to tempo: homem dá trabalho. O senhora não diferenciava o tra
Instituto de Pesquisa apontou que balho doméstico, todos lavavam
as mulheres casadas dedicam, por louça, varriam a casa e ajudavam
semana, sete horas a mais nas ta- na preparação da comida. ''Fiz
refas domésticas. Eles empenham uma tabela com as tarefas _que
uma hora amenos com a presença cada um tinha que fazer, era um
feminina. O estudo foca o trabalho revezamento que todos os filhos
nos lares americanos desde 1968 partícípavam", explica Sandra.
e mostra também que o contraste '1\ssim ninguém podia reclamar
entre casais aumenta na mesma que estava fazendo mais que o

proporção de filhos. outro". Ela garante que essa edu-
A realidade americana é qua- cação favoreceu no casamento

se universal e retrata o casamen- dos filhos e que eles ainda aju
to brasileiro. O senhor Jucélio e' dam as esposas. Quanto ao ma

a dona Sandra Dias completam rido, ela assume: "ele sempre me
bodas de prata neste ano e afir- dava uma ajuda-extra",
mam que só agora estão aprovei- E o sábio Luís Femando .

tando a vida de casal. A família é Veríssimo ainda faz tim alerta:
grande, sãosete filhos, e as difi.- "Lembrem-se... O casamento
culdades com a sogra e q. criação é a causa número 1 para o di
dos filhos complicaram o uonví- .. vórcio. Estatisticamente, 100 %
via. '� sogra queria que ele ficas- dos divórcios começam com o

se à disposição dela, tudo que eu casamento".
faziaestava mal feito", queixa-se
a senhora. '�, eu ficava dividi- LUCIANA DE AGUIAR
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CHAMPANHE
Na quarta-feira, a Casa Geraldo de Jilraguá do Sul, esteve simplesmente mo

vimentada e luxuosa. Os mais bem lançados nomes da nossa região prestigia
riam o coquetel de lançamento da 2° Festa do Champanhe, que acontecerá
dia 14 de maio no Kantan. O evento contou além, da simpatia dos anfitriões
Paulo Renato e Katia Vieira, com um maravilhoso desfile da Boutique Bella
Mulher, Bolsas e sapatos d,a Arezzo e das maravilhosas jóias da Paládio e Si
morn. Outra coisa que marcou no evento, foi a presença de mulheres bonitas
e muito bem vestidas. Um arraso. Volto ao assunto.

RUDOLFO
Gente, hoje é o aniversário do empresário boa Praça Rudolfo
Marchi, um dos solteiros mais cobiçados do pedaço, que aliás,

,

vive momento especial na vida, por isso está dando uma

repaginada total no visual. Começando pela balança, ele eli
minou quase dez quilos, fruto de uma dieta e da ajuda de sua

competente personal Patrícia Henkels. Então, não esqueçam
de cumprimentá-lo, ele vai adorar.

BOLO
No próximo feriado de 21 de abril,

.

Brasília chega aos 48 anos. Para ce

lebrar, a Esplanada dos Ministérios se

transformará no palco de uma grande
festa musical. Um megashow contará
com a presença dó grupo Capital Ini
ciai, Chiclete com Banana, leonardo e

o grupo mexicano RBD. Serão 18 horas
de comémoração, que promete reunir
um milhão de pessoas.

" Não vos deixei

,
'

influenciar por
,

" 'pênsoinêntos negativos.
não deixeis que os

"outros pensem por vós

MURPHY, POETA IRLANDÊS

DIZEM POR Aí•••
Que embora o assessor parlamentar
do Eugênio Garcia, Marco Antônio da
Costa, não tenha aceitado ser o vice do
ex-prefeito Irineu Pasold, nas próximas
eleições; o partido (PSDB) vai insistir
em sair com chapa pura, e o nome da
vez é do meu amigo Everaldo Pereira. E
parece que ele gostou do idéio. Quem
viver verá!

PERDE A CABEÇA
Essa é boa, um fimático monge budis-

,
to tailandês de aproximadamente 35
anos não vacilou e decepou seu "bilau"
com uma machadinha, depois que teve
uma ereção durante uma meditação.
Falo sério! Isso não �everia aéontecer,
pois, como religioso, o monge deve
ria manter-o cabeça no lugar

HARMONIA
--'-- Móveis ,-

",",

3373-0490

www.harnloniamoveis.com.bl.

ALÔ
Alô, alô pessoal bacana da Equipe Fenix
de Ciclismo, no terço-feira, lamenta
velmente não foi possível comparecer
00 lançamento oficial. Gostaríamos
de receber mais detalhes.

ALÔ2
Alô, alô amigos, estamos no ar,

qualquer comunicação pelo, fax
3371-0768 ou pelo e-mail: moa

goncalves@netuno.com.br.

.
.' SpeedPress
11�kt-..�

, -----

3371-2552
Este colunista e o elegante senhora Iara Koentop, diretora do
Gobivel, no avant premier do 2° do Champanhe

COITADO DO GENRO
Duas madames conversavam no cabeleireiro. Dizia a primeiro:
- As pessoas costumam dizer que graças o mim, o meu genro ficou
milionário! Ele próprio não nega isso!
E o amigo, estranhando o comentário do outra:
- Ué, e quando o Astromar se casou com a sua filho, ele já não
era milionário?

'

- Não. Ele era multimilionário!

/

, O casal Paulo Renato e Kátio Vieira, do Coso Geraldo,
no lançamento do 20 Festa do Champanhe

K�J�N�, '

TE CONTEI!
• Iara Koentopp, proprietária
do GaHivel Veículos, esbanjou
simpatia e, beleza, no lançamento
do 2° Festa do Champanhe.

• Outro mulher que marcou no

festa, foi a bonito e simpático
Alessandro Silvo, que aliás, deu
urn shoW com os produtos,Botica
do Banho que o suá Receituário
representa.

• O meu abraço de hoje, cheio
de energias positivas, vai paro
o arquiteto Daniele Ehlert, que
é gente do bem e é leitora do
coluna:

• Pra 'agendar: no próximo dia
20 de maio, às 21 horas, acontece
no Recreativa da Duas Rodos o

19° Noite do Queijo e Vinho. A
festa é beneficente e dos boas,
pois para chegar 00$ 19 anos,
alguma coisa de especial tem,
nõo é?

.. No próximo diq 10de malo,
às 20 horas, acontece no Esporte'
Clube Botofogo, no Borro, um
'importante encontro de Umban
distas e Camdomblécistas.

• Do,dia 16 o 18 de maio acon
tece ern Jaraguá do Sul, no CTG
laço Jaraguaense, o 27° Rodeio
·Crioulo.

• Ma�9�lnho Souza �Jilian,
casal sempre presente nàs boas
festas da cidade. Valeu!

• Outro casal que sempre é
presença nos momento� �speciais
&Albert'ô.,JoÕo Marcatt01e sua
Carine.

• Com essa fui.

DICA DE SEXTA
Curtir a banda Dazavessa no

Choperia Bierbude, é garantia.
de muito Pop e Blues.
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'Juros
A alto foi maior queo esperado. Após três anos sem ter aumento, o Copom foi bem cauteloso e aúmentou em 0,5% o taxo.
Parece pouee. mos diante de uma taxo total de 11%, o aumento foi muito alto.lsto foz com que todos os analistas peguem
novamente, o calculadora e refaçam suas contos. Este aumento represento o quanto o governo esta preocupado com o situ

ação econômico atual. Se houver uma continuidade de aumentos de 0,5% nos próximos meses demonstra que o economia
brasileiro tem problemas. Coso, contrário, foi apenas uma precaução e um ajuste momentâneo. Meso assim é ímportcnte
acompanhar atentamente o situação.

.

, COMO AFETA O BOLSO
No prático, essa taxo influência o bolso
do consumidor, porque elo é referência
poro diversos. eutrns taxas de juros usa

dos no país, ou seja, os juros do cheque
especial, do credió,rio, dos cartões de
crédito, .emre outros. Portanto, quando'
há elevação dÍl-.Selic; aumento também.
ó ,valor que os .instituiçêes financeiras
cobrarão pelos empréstimos e, os juros
para uma compro o. preze, por eiemplo.

CONSEQÜÊNCIAS
Pode freer acesso 0.0 crédito;munterá o

cambio baixo, huverá um melhor controle
do inflação. Ou seja, hnverú muitos per
das no utccnde, mos também alguns gu
nhos no vurejo. Algo que muitos ana lis
tns concordam é que não era necessário

,

um aumento tão grande neste momento.

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA
Dólar comerclnl (R$)
Euro (em US$)

COMPRA - VENDA VARIAÇÃO
1,656 1,658 -0,36%
1,591 1,591 -0,17%TAXA SELIC

MASSARANDUBA
O município de Massuranduba estará em testa de 30 de cbrtl e 4 de
maio, quando acontece o 11° Edição do Fecarro,z 2008 - Festa
Catarinense do Arroz. Como todos os enos, o festa acontecerá
no Centro Esportivo. Municipal (Rodovia SC 413) com muito

gastronomia, desfiles, feiras, belles, exposições e show na

cional. Há novidade este ano é o show nacional com o duplo
sertanejo Chitãozinho e Xororó, que acontece no noite de
sexto-feira, dia 2 de maio, às 23h30min. Os ingressos estão
sendo comercializadosa R$ 20.

.

REPASSE DE ICMS
O repasse do ICMS em valores líquidos encaminhados aos muni
cípios do região apresentou na médio acima de 14%. Já indivi-

. dualmente o municIpio que teve o menor crescimento do repasse
e também o menor valor foi São João do Itaperiu. Na outro pon
to, em primeiro, o município de Barra Velha com o acréscimo, de

.

27,6%. Os municípios que mais receberam repasse em valeres
absolutos foram Jaraguá do Sul com R$ 15,6 milhões e 6uarami- ,

rim com R$ 4,1 milhões. Apesa'r do aumento, o bolo tributário do' .'
ICMS de todo o Estado somente aumentou 1,3% em virtude das
exonerações do ICMS através do Seitec e Prodec.

Municipio
-

2007 2008 Variação%
BarraVelha 852,117 1.087,291 27,6
S::hroeder 727.029 863,392 18,8
GJaramirim 3,565,982 4,184.870 17,4
Jaraguá do &lI 13.703,781 15.660.509 14,3
Corupá 795.594 905.621 , 13,8
Massaranduba

,
1.017,486 1,112,048 9,3

São .oão do itaperiu 301,294 327,527 8,7

Fonte: Fecam adaptado por Silva (2008).

Congresso crítica elevação.do juro
ParasenadofAloizioMercadante (Pl), decisão superou "as piores expectativas"
BRASíLIA investimentos e acelerar a valo- coro às críticas. Segundo ele, a

A decisão do Comitê de Po- rização do real, desequilibrando decisão vai colocar um freio no

lítica Monetária (Capam) .
do as contas externas. Além disso, crescimento do país, e impor:

Banco Central (BC) de ao elevar para a oposição, amedida refle- ,
maior çautela dos empresários na

a taxa básica de juros (Selic) .fe a falta de ação do governo no " realização de investimentos. "Foi

.

_ em 0,5 ponto porcentual, para controle dos gastos públicos. ,

uma decisão equivocada. O BC

11,75% ao ano, não foi bem re- Para o presidente da Comis- deveria termantido os juros."
.

cebida nem por políticos do gQ- são de Assuntos Econômicos Nà visão do parlamentar,
vemo nem por oposicionistas.

.

(CAE) do Senado, AloizioMerca- se :hávia necessidade de algu
A avaliação principal é de que dante (PT-SP), a decisão do Co- ma correção na economia, isso
à BC poderia ter esperado mais pomt'superou as piores expecta- deveria. ocorrer via-redução: dos
e mantido a Sélic;. taxa básica tivas". Em tom crítico, destacou

.

gastos públicos.' "Se era neces
de juros dá 'ecoIÍomia brasilei- que parte importante da inflação sário um ajuste, deveria ser fei
ra, no mesmo ·nível. Foi o pri- é importada, derivada de-alimen- to no gasto público. Não adían- ,

. meiro reajuste desde maio de tos e matérias-primas internacío- ta o governo deixai de atacai o

2005, quando a Selic passou de nais.'� decisão vai aprofundar a coração do problema, que é o

19,5%para 19,75% ao ano; apreciaçãodorealeprejudicaros . crescimento do gasto corrente",
. 'Parlamentares acreditam investimentos". O líder do DEM' acredita ACM Neto."

que a decisão pode,prejudicar' na Câmara, deputado Antônio
o crescimento da economia, os Carlos Magalhães Neto (BA), fez AGÊNCIA ESTADO Deputado ACM Neto acredito que de.cisão do BC. foi equivocado
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BARREIRA

TRISTE REALIDADE
Definitivamente o aumento de veículos nos avenidas das cida

nrçãô do'sistema de trqnsito llf,ovO,cnm inf.initos engarraf
um outro fator fun

,"

motorista. Aí. reside o

Q pelo faltb de conh O,ltrespeito com regras'tnlll_imas
trânsito. Como também da é .ênciucom a·educação. .�. '

SANTACATARINA---------

completamente os veículos. É
o primeiro instalado em bar
reiras sanitárias do País.

Segundo Veran, o proces
so implantado em Concórdia
é mais moderno e econômico
do que o atual.O arco está em

período de teste e se for aprova
do pela entidade, será instalado
nas 86 barreiras e 10 corredores
sanitários de Santa Catarina.

Também nesse mês' inicia
o Projeto de Identífícaçâo dos
Bovinos e Bubalinos (pIB-SC).
Segundo a Cidasc, o PIB-SC

proporcionará maior controle
da produção, maior valorização,
aumento da segurança sanitária
dos rebanhos e alimentos produ
zidos, controle e combate ao rou

bo e ao contrabando de animais.

Arco sanit 'rio é testado na BR-153
CONCÓRDIA

O Arco de desinfecção ins
talado. na barreira sanitária da
Cidasc (Companhia Integrada
de Desenvolvimento Agrícola
De Santa Catarina) na BR 153,
em Concórdia, está sendo testa
do há uma semana por técnicos
estaduais. Todos os caminhões
que entram em Santa Catarina
e transportam animais vivos ou
leite, passam pela barreira, para
sefem desinfetados. A expec
tativa da Cidasc é. que o novo

procedimento reduza custos e

garanta a sanidade do Estado.
O sistema de desinfecção

·

foi inaugurado no último dia
10 de abril pelo presidente da
Cidasc, Edson Henrique Ve-

· ran, O equipamento desinfeta

·

Cidasc realiza também esse mês identificação de bovinos e huhalinos

Cidosc testo barreiro sanitário em Concórdia poro desinfecção do transporte que entro em Santo Catarina

Respeite o seu voto
· Eu concordo com o presidente quando pede paro que a população fique atenta com os candidatos que de última hora
posam de milagreiro, embora não tenha falado<nenhuma norldede. Foi exatamente o que ele disse ontem na cidade de
Ribeirão das Neves perto de Belo Horizonte, até porque estó chegando à hora dos milagreiros entrarem em ação. Lula foi
além destacando aos presentes que em época de eleição é bom descobrir quem é que esteve ao lado da população e quem
aparece de última hora. Aproveitou tàmbém para fazer seu discurso com moldura populista afirmando que nessa época o

pobre tem valor...esse tlpo de político que o presidente colocou em pauta no seu pronundamento existe graças ao eleitor,
infelizmente. Lula a bem da verdade estó sacudindo o cidadão dizendo que se ele não ficar atento seró sempre enganado.
O voto é importante, mas acima de tudo merece total respeito. É o que não aContece na maioria das vezes. O milagreiro se

sente à vontade quando as portas se abrem para ele. Vale o alerta do presidente Lula. É fundamental que antes de vota(
você acredite em quem estó votando. Pode até se enganar, mas nunca se omitir ou se permitir aO.engano;

DESEJO
Estó no programa do deputado César Souza Júnior in
glês obrigatório em todasjls escolas municipais. Quer
que Florianópolis, em 15 anos, se transforme numa

éjdade bilíngüe, falando português e inglês fluente
mente. De olho no turismo qualificado.

NA MUDA
"Estou trabalhando quietinho. Quero sair des 2 minutos
e 42 segundos que o PR tem de televisão para uns cinco
minutos. Daí faz a diferença, mas não dó para falar agora
senão atrapalha," sussurrou.o vereador João Batista que
tenta concorrer a prefeitura de Florianópolis.

QUADRO DO MOMENTO
,o PP jó tem 149 pré-candidatos às eleições de outu
bro. A meta é chegar aos 200. Lideranças progressistas
apostam num crescimento do partido, embora os ad
versórios acreditam no inverso. As principais alianças,
até o momento, são com o PT e o PSDB.

ATO FALHO
"Comício?" Pois é, a oposição e a Justiça acusam os pa
lanques do PAC de eleitoreiros. O presidente Lula sempre
reage contra. Mas ontem em Minas Gerais a ministra -

mãe, tia e avó do PAC - Dilma Roussef deixou escapar que
a solenidade de repasses de verbas para este programa
era um "comício." Está no subconsciente, de repente.

LEI
.

Deve ser aprovado em breve um projeto de lei que obriqa as emissorasde
rádio a destinar uma hora diária de sua programação a músicos locais
e regionais, ou seja, que são produzidas por residentes no município o�
es,pdp onde se localiza a s�de �P, iSSOf9. A bem da verdade oxigeno
uma'determinaçóo cons.titúcion' roníover a cultura regional.

::;. ,.OJ· "�

DÚVIDA·
Isso é fato: Um deputado federal custa por mês R$ 114 mil. Você acba
que fazem por merecer todo esse (nosso) dinheiro?

JRÂNSITO
. A implantaçijo de um sistema de controle de velocidade em Balneó
fio Camboriú tem a concordância do deputado Dado Cherem, qu,ç se.

p�e�ara para a disputa elêito(lIl.,e Q,ptubro, mas defeIlde,que
:i0,üde;cQlocar as' lombadas ele't�õn�as seja realizada uma çÔI!1
1., ed�caliva a fim, inclusive, de-oyvir a opinião da populaçóo
"campanha de.esdareciinento �.Jn�i.to importante paro que as pessõ
os �e éonsciei1U�eh1 da necessl8óQê �.IHalaborar no trânsito e Himi-;
nulr os índíces de acidentes.'�--, :c�;,_ *' �

.

E A VIDA SEGUE ;,

ó o TRÊterá muito trabalho. deeoisde liberados os registros da �
uras o efe'feito? Há ações sefiqQ minUci?samente elaboradas.:??,:"J:fj'1,

.

. ..
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MST invade a ferrovia da Vale
, .

Manifestantes lembram 12 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará
BRASíLIA

Manifestantes do Movi
mento dos Trabalhadores Ru

rais Sem-Terra (MST) e do Mo
vimento dos Trabalhadores na '

Mineração invadiram ontem
a Estrada de Ferro de Carajás,
em Parauapebas, no Pará, que
pertence à mineradora Vale.

Os manifestantes colocaram
pedaços de madeira nos trilhos

para impedir a passagem dos

,vagões. Segundo a GloboNews,
um trem da empresa bateu na

barreira e, com o, impacto, vá
rios pedaços teriam atingido os

manifestantes. Pelo menos 20

pessoas teriam ficado feridas
sem gravidade. A Vale não con

fuma o incidente.
A ocupação faz parte da

Jornada Nacional de Lutas do
MST, conhecido como ''Abril
Vermelho", que lembra os 12

anos do massacre de Eldorado
do Carajás, quando 19 pesso
as foram mortas em confronto
com a Polícia Militar do Estado.
Os trabalhadores rurais também
exigem o assentamento das 150

mil famílias acampadas no país
e cobra investimentos públicos

Verba sobe

para 60 mil

em assentamentos.
A ação dos sem-terra na es

trada de ferro desrespeita limi
n9I do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro concedida no

dia 19 de março, que proíbe o

movimento e seu coordenador
nacional, João Pedro Stédile,
de "incitar e promover a práti
ca de atos violentos" contra a

empresa e de interromper suas
atividades em todo o país, sob
pena de multa de R$ 5 mil por
ato violento ou interrupção.

INDENIZAÇÃO
Sobreviventes e familiares

das vítimas dó massacre de El-
o

dorado dos Carajás vão receber
uma indenização de R$ 1,2 mí
lhão em precatórios do gover
no do Pará. O governo do Pará
anunciou ontem que vai pagar.
R$ 1,2 milhão em precatórios
para as famílias das vítimas
do massacre.

O número de vítimas que re

ceberão a indenização ainda não
foi divulgado, mas cada pessoa
deve receber de R$ 30 mil a R$
90 mil a título- de indenização
por danos morais e materiais. Manifestantes colocaram pedaços de madeira na Estrada de Ferro de, Carajás, no Pará, que pertence, à Vale

BRASíLIA
O presidente da Câmara,

Arlindo Chinaglia (PT-SP),
anunciou essa .semana que a

verba de gabinete a que os de

putados têm direito - destina
da ao pagamento de assessores
- subirá para R$ 60 mil. Até
mês passado cada parlamentar
recebia R$ 50.800.

Segundo o petista, desde

março de 2005 não havia re

posição das perdas dos salários
dos funcionários. Ele disse que
o que houve, na verdade, foi
uma defasagem, já que o IGP-M
acumuladodo período foi de
15,130/0, o que faria necessário

que a verba subisse ao menos

para R$ 58 mil. Chinaglia afir
mou, no entanto, que a decisão
unânime da Mesa Diretora foi

por dar aumento real aosasses
sares. "É justo procurar fazer
um certo equilibria dando a re

posição de 15,13% e aumento

real de 2,94%", afirmou. .
Trabalhadores rurais em passeata até o Congresso N9cional

Manifestantes ocupam rodovia,
ferrovia e praças de pedágio
B'RASíLlA

Cerca de 2 mil trabalhado
res rurais ligados a 47 entidades
que compõem o Fórum Nacional
pelaReformaAgrária e Justiça no
Campo fizeram ontem passeata

, da Esplanada dos Ministérios até
o Congresso Nacional. A mani
festação faz parte do lançamento
da campanha pelo limite da pro
priedade da terra.

Em Sergipe, os sem-terra
também ocupam a hidrelétri
ca de Xingá. De acordo com

o movimento, 1.200 famílias
participam da manifestação
que cobra a construção de um
canal de irrigação num projeto
de assentamento chamado de

� Jacaré Cucurituba.
.

No Paraná, nove das 27 pra-
I

ças de pedágio do Estado foram
invadidas pelos trabalhadores
rurais. Os manifestantes chega
ram de ônibus tomaram conta
das cancelas e liberaram a pas-

sagem dos veículos sem cobran
ça de tarifa. Segundo a direção
do MST, as invasões são "um
protesto contra os latifúndios e

contra a: violência no campo".
No Rio Grande do Sul, 120

integrantes do MST bloquea
ram a RS-392, que dá acesso

ao noroeste do Estado. Os ma
nifestantes usaram pedaços de
madeira para impedir o acesso
dos carros. O trânsito foi libe
rado no começo da tarde.

Em Minas, mais de 500·
manifestantes ocuparam uma

fazenda na cidade de [equitaí,
no norte de Minas.

Em São Paulo, o MST infor
mou que a Polícia Militar in

terrompeu manifestantes que
se dirigiam para Bauru para
um ato em memória ao mas

sacre de Eldorado do Carajás.
Eles ficaram parados, numa
marginal paralela à Rodovia
Marechal Rondon.

'
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BENTO 16 NOS EUA

INTERNACIONAL---------

Papa celebro missa para 45 mil
Pontífice critica católicos que aceitam divórcio e pesquisas com células-tronco
WASHINGTON

O papa Bento 16 pediu
ontem aos mais de 45 mil fi
éis que lotaram o estádio de
beisebol em Washington, pela
reconciliação dos católicos
norte-americanos com a Igre
ja após os escândalos sobre as

denúncias de abusos sexuais
de 'menores por parte de sa

cerdotes.
Bento 16, que conversou

com bispos americanos sobre
os casos de pedofilia entre reli
giosos, retomou o tema duran
te a missa e reconheceu a "dor
e o dano causado". O líder da
Igreja Católica convidouentão
os fiéis "a promoverem a reclt
peração e a reconciliação e a

ajudarem os que foram preju
dicados" e a "estimarem seus

sàcerdotes". "Nenhuma pala
vra poderá descrever a dor e

os danos causados pelos abu
sos", afirmou o papa. Bento
16 garantiu ainda que "serão
feitos grandes esforços para
proteger as crianças".

Joseph Ratzinger se disse
consciente do prejuízo que o

escândalo causou dentro da

comunidade da Igreja, fazen
do alusão ao fato de que mui
tos católicos abandonaram a

religião católica.
O papa explicou como os

antepassados dos americanos

chegaram ao continente "com
a expectativa de encontrarem
uma nova 'liberdade e novas

oportunidades". Ele também
fez menção às "injustiças so

fridas pelos povos americanos
nativos" e por aqueles "que

, foram trazidos da África pela
força como escravos".

Por outro lado, Bento 16
recriminou o comportamen
to "desconcertante" de alguns
católicos que "se inclinam a

adotar atitudes contrárias à ver
dade do Evangelho". O Papa fez
críticas ao estilo norte-america
no de religiosidade, no qual a
religião convive bem com a so

ciedade secular, mas acaba acei
tando coisas como o divórcio e

pesquisas com células-tronco,
o que, segundo ele, "reduz a

crença religiosa a um mínimo
denominador comum".

AGÊNCIÁ ESTADO

<'

Brasil tem pior desempenho
em exportações entre o Brie
GENEBRA" para compensar a queda.

O crescimento das expor- Para analistas entrevistados
,

tações do Brasil foi, ao lado da pela Agência Estado, a alta da
Rússia, o menor entre o Brie taxa Selic, para 11,75%, deverá
(bloco formado pelas -econo- reforçar a tendência de ingresso
mias emergentes de Brasil, Rús- de recursos de curto prazo no

sia, China e Índia) e representa país, contribuindo para maior

apenas 1,2% do comércio mun- valorização do real. Como a

dial, segundo divulgou ontem a queda do dólar estimula as im
OMC (Organização Mundial do portações e torna as exportações
Comércio). Apesar disso, o País menos competitivas, o efeito da
subiu unia posição no ranking pressão sobre a taxa de câmbio
dos maiores exportadores do pode ser uma piora nas contas

mundo, ficando em 23° lugar, externas.
uma posição acima da que ocu- A entrada de recursos, no
pava em 2007. entanto, será estimulada por-

.A OMC, porém, alerta que. que vai aumentar a diferença
2008 será um ano difícil para entre os juros no Brasil e os

o comércio. Os fluxos de bens, cobrados nos principais mer-
o

diante da crise, devem aumen- cados externos. Assim, os in
tar em apenas 4,5%, a menor vestidores serão incentivados
taxa nos últimos três anos. A a fazer as chamadas operações
desaceleração-da economia nor- de "arbitragem", em que cap
te-americana e européia serão tam recurso lá fora e aplicam
sentidas e o. crescimento dos "no mercado .brasíleíros ga
emergentes não será suficiente o,. nhando com a .díferença.

Bento 16 participou de conferência com bispos na Basílica do Santuário da �maculoda Conceição, nos EUA

Hillary admite
que pode perder
FILADÉLFIA

A pré-candidata Hillary
Clinton disse enfaticamente
durante '0 debate essa sema

na que Barack Obama pode
vencer a corrida presidencial
em novembro, enfraquecen
do seus esforços de diminuir
a candidatura do rival e suas

recentes afirmações de que ele
levaria o partido à derrota .: o

,

Em seu primeiro debate de

pois de sete semanas, Hillary e

Obama não pouparam críticas
um ao outro, mas procuraram
baixar o tom. "Eu disse coi
sas que sabia que não eram o

caso", admitiu a senadora no
debate fia Pensilvânía, Obama
comentou: "Ela tem o direito
de cometer alguns erros. Tam
bém cometi alguns." Hillary
ainda admitiu a elegibilidade
de Obama, afirmando "sim,
.sim, sim",-quando questiona
da se' o' rival poderia vencer a

disputa.
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Pista Sintético, que fico no Bairro Tifo Martins, começou o ser construído no início do ano passado

MAIS-PRAZO

Atletismo sem pista
sintético poro o Jabs
Primeira parte deve ser entregue até junho
JARAGUÁ DO SUL

Desde o ano passado, a Pis
ta Sintética ganha a cada mês
um novo prazo para ser con

cluída. Primeiro a previsão era

para o Parajasc e Jasc, depois
a promessa era para o mês de
março. A última notícia é que
ela ficaria pronta este mês,
para a realização do Jabs Ga
gos Abertos Brasileiros), que
começam na semana que vem.
E, mais uma vez, a entrega da
obra foi adiada e passou para
metade do ano.

O motivo é que o restante
da captação do Fundesporte,
cerca de R$ 300 mil, ainda
não foi depositado pelo Go
verno do Estado na conta
da Prefeitura. A obra teve o

custo total de R$ 1 milhão e

450 mil, sendo R$ 1 milhão
referentes ao piso de borra
cha

.
(verba proveniente do

Governo Federal) e R$ 450

mil captados por meio do

Fundesporte.
Segundo a secretária de

Desenvolvimento Regional
de Jaraguá do Sul, Níura dos
Santos, várias' captações de
todo o Estado antecederam
ao projeto da Pista Sintética
e o tramite para. a liberação

Quanto ao Jabs, na visão de
Mazinho a falta da Pistà de
AtiettsrtJo não tira o brilhp da
competição. "O brilho maior é
o o todo. O fato não

mpQtiÇüo, q�em
é

.

o atletísmo. O
a nosso alcance o

gent et", disse. Com isso, as
provas do modalidade serão
realjzadas Da cidade de Tímbó,
que se ofereceu para sediar o

atletismo. 1

é demorado. ''A partir do mo- camada de asfalto e a colo
menta que entra no Fundo cação do piso de borracha.
gradativamente é liberado, De acordo com o presidente
é uma questão de procedi- da FME (Fundação Munici
mentos administrativos e es- pal de Esportes) Adernar Sa
tamos dentro do cronograma ganski, o Mazinho, a arqui
de liberação", informou a se- bancada e os ginásios ficarão
cretária. Niura garantiu que prontos até o final deste ano.

até quarta-feira o- dinheiro "Estamos conversando com a

será depositado. Prefeitura para fazer suple-
No entanto, a burocracia mentação para a conclusão

não permitiu a conclusão. da obra", afirmou.
da obra para o Jabs" A pista
ainda necessita de mais uma GENIELLI RODRIGUES. :

".
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Reforce a imagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes
produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

Preparação
o futsal sub-17 da Malwee/CEJ/FME vive dias de expectativa poro dispu
tar o 3a edição dil Taça Brasil da categoria_ Eles viajam segunda-feira
para Aracaju (SE); mas antes disputam a segunda fase do Estadual
em Içara, no Sul de Santo Catarina. "Vai ser um grande teste para a

equipe. Queremos dar ritmo de jogo para todos os atletas", disse o

técnico Augustinho Ferrari. É o prímeírc vez que Jaraguá participo da
competição·e preiende trazer o primeiro título poro Santo Catarina.

EMPURRA-EMPURRA
A pista sintética continua em obras. Mais uma vez adiada e, agora,
veio à tono que não era o mau tempo que atrapolhavô o construção
no ano pàssado, e sim o falta de verba. Enquanto se fazia cena para'
evitar desgaste político, tínhamos de ver uma das principais modali
dades dos Jogos Abertos acontecer a quilômetros de distôncia daqui.
Fora o fato de se criar expectativil na popula·ção sobre a inauguração_

,NO FIGUEIRA
..' .

\!

Tvta vive situação parecida com a de CarlosAlberto no São Paulo. O otacan
t� foj afastado do Figueirense e deve cumprir o contrato até o fim (51 de
dezembro deste ano), caso nôo seja negociado com outro clube. O jogador
foi afastado pela diretoria o pédido do técnico Alexandre. 60110. Segundo o

diretoria, porque Tuta afirmou estar descontente com o Figueirense, logo
depois de não ter sido relacionado para o clássico com o AvaL

MUNDIAL
A Europa já tem definidas (IS seleÇões que disputarão o Mundial dlt futsol em
outubro, no Brasil. Se classificaram Itália, Espanha, Portugal, República Çheca,
Ucrânia � Rússia. Quem tamjJé

'

garantido, além do Brasil, são os tiO}�s
do tíbio e do Égito. As outras 11 vêm dos seguintes continentes, que aih-
do não disputaram as eliminatórias - Ásia'(quatro vagas). América do Norte,
Central e Carlbe (três), América do Sul (três) e Oceania (um).

CANSAÇO
O jogo do Molwee contra o Cabo Frio mostrou como os jogadore� sentiram
o desgaste das viagens. Não fizeram uma boa partido, errando muito no

saída de bola e não tendo aquele poder de reação que estamos acostuma-
dos,a ver; porte do torcida vaiou

i

�1. Para quem está acostumod COIllf·

espetáculo, ver. o time, do co
. ...

andomal cousa este"tipo dê

�as também nôo é'para tonto, o'equipe continua invicta na com

.

e s p o r t e @ o c o r r e i o d o P o v o . c om. b r,,,,,,
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Um olho no JEC e outro no futuro
Diretoria esperaacertar salários atrasados antes do jogo de domingo
JARAGUÁ DO SUL

Em semana decisiva, treino
leve e nada de forçar demais
os jogadores. Antes do último
jogo no campeonato, o time do
Juventus se diz focado na briga
para escapar do rebaixamento.
Mas não tem como negar que
todos estão preocupados tam

bém com o futuro profissional
de cada um. Ninguém sabe se

fica ou se sai e, se sair, para
onde vai. ''Vamos entregar na

mão de Deus", resumiu o volante
Erivelton, que continua machu
cado e não joga domingo.

Outro problema no clube
é o salário atrasado. O presi
dente Ildo Vargas disse que
era para ter sido acertado na

'semana passada. Esta sema

na completaram-se 50' dias
, de atraso. "Me reuni com os

jogadores ontem (quarta-fei
ra) para explicar o que está
acontecendo. E vamos via
bilizar recursos para pagar
tudo antes do jogo contra o

[oinville", afirmou o presi
dente. "É uma sucessão de
problemas. O Juventus tem
uma pressão externa e, por
causa das dívidas trabalhis
tas, não poderemos receber
a última parcela do patroci
nador", emendou Vargas. O

grupo prefere não comentar
sobre Q assunto e se diz fo
cado no jogo de domingo. O
tricolor jaraguaense precisa
vencer o Joinville e torcer

pelo empate entre Guarani
e Cidade Azul no Orlando

Scarpelli.

JULIMAR PIVATrO Jogadores fizeram um treino leve ontem e preferem esquecer os problemas extra-campo antes do jogo

NO CAMINHO DA BOLA HAVIA UMA
FERROVIA, ,UM DENTISTA E UMA GUERRA

No década de 30, 00 longo do Ferrovia que ligo o Planalto Norte Catarinense (Mafra e Porto União) 00 litoral
(São Francisco do Sul) surgirom alguns Clubes Esportivos, cujos raízes estão ligados diretamente aos ferrovi
ários vindos de outros Estados e que se estabeleceram com suas famílias nestes paragens, trazendo consigo o

bem querer do brasileiro, o futebol. Em Corupá (Hansa Humboldt), o dentistaWilly Germano Gesser, um grupo
de corupaenses e duas dezenas de ferroviários incorpórados 00 vilarejo fundaram o time de futebol Dom Pe
dro II Atlético Clube no dia 17 de janeiro de 1939. No primeiro metade do década de 40, o.mundo mergulhou
no 20 Guerra Mundial'e o esporte sofreu certo estagnação. Houve pressões, perseguições e constrangimentos,
já que o maioria dos habitantes do região eram descendentes ou alemães natos.

TíTULO INÉDITO
Findo o Guerra, o Senhor Willy Germa
no, investiu forte no futebol, formou um
verdadeiro "Esquadrão Classe /('. Partici
pou do fundação do ligo Jaraguaense de
Desporto em 1952, e neste mesmo ano o

time do Dom Pedro, a.biscoitou·o primeiro
título de campeão do históriQ da Entidade'

'

Máximo do Desporto Regional. No decisão
derrotou o poderoso Baependi, em Jara
guá do Sul, pelo placar de 3xl. Grandes
craques envergarom o camisa azul e bran
co do time corupaense: Ati Dumke, Alfre
do longe, Toninha Maba, Mungo, Tião,
'Humberto Moretti, Toronto, Tiãozinho,
Zeca Bonifácio, Mortinho, Nilo, Horávio,
Francinho, Bajé, Alídio Floriani, Natalino,
Miquimba, Celinho, Müller, Felício, Raul,
Zanghelini, Zagalo, Felinto, louro, índio,
�ugrinho, João.Carlos e tontos outros.

'

Dom Pedro II em 1953 - em pé: Gesser, Mungo, Mobo,
Miquimbo, H. Moretti, Zebinho, Müller e Titio; agachados:
Titiozinho, Bajé, Honívio, Nilo e Mortinho.
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FLORIANÓPOLIS
Foi um jogo para matar a sau

dade dos grandes momentos de
Gustavo Kuerten. Especialmente
no segundo set. O manezinho
perdia por 3xO para Franco Ferre
ra, virou o jogo para 6x5, mas foi
derrotado no tie-break, fechando
então em 2 sets aO (7/5 e 7/6) para
o gaúcho. Guga foi eliminado do
Aberto de Tênis de Santa Catari
na, se despedindo da torcida de
sua terra natal.

"Foi além da minha expecta
tiva. Consegui lembrar meus an
tigos momentos, principalmente
no segundo set. Ficou apenas
o gostinho de que poderia ter

ganho pelo menos um set", dis
se o tenista depois da partida.
"Sempre entrava não pensando

. só em ganhar, mas também na

felicidade de estar jogando. E o

brasileiro merece estes momen

tos felizes", emendou.
Guga . teve durante todo o

jogo o apoio da torcida, da famí-

lia e dos amigos que estiveram

presentes na quadra do Costão
do Santinho. E fez questão de
lembrar disso em seu discurso.
"Meumelhor tênis saiu nos mo
mentos que eu olhei para o lado
e vi meus amigos, pude intera

gir com a minha mãe. Por isso

que sei que posso me aposentar
tranqüilamente porque sei que
terei eles ao meu lado".

O catarinense. se despede de
sua terra natal, deixando um re

cado para ela. "Sempre prezei
pela simplicidade e Floripa me

deu isso". Guga agora se prepara
para encerrar a turnê de despe
dida em Monte Carlo, Barcelo
na e Roland Garros, onde alcan
çou seus maiores êxitos. Aos
catarinenses, fica a saudade de
um de seus maiores ídolos no

esporte. Exemplo dentro e fora
de quadra. Espelho para uma

geração e que tornou o tênis,
antes elitizado, hoje um esporte
cada vez mais popular. Ienlsta.catnrlnense deu o melhor de si ontem, fazendo lembrar por muitos vezes seu melhor momento
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A JUVENTU E DO PRES NTE
Jovens querem discutir políticas públicas epedem voz ativa na sociedade

JARAGUÁ DO SUL

Luan Koroll, 18 anos, Jéssica Laís Kriese,
15 anos, e Larissa Karoline Boita, 16 anos,
anseiam por mudanças na sociedade em

que vivem. Reforma na educação, voz ativa
na política e projetos culturais são alguns
dos desejos compartilhados pelo trio.

Para eles, os diversos setores da sociedade
não estimulam o jovem.a pensar e discutir as
questões políticas. Segundo Luan, o principal
assunto é a reforma na Educação, sendo" essa
a base de qualquer transformação. As escolas
deveriam atualizar seus métodos didáticos;
motivando os alunos' a debater os problemas
da atualidade, afirma Larissa. "Uma escola
mais no presente, e não só revivendo o passa
do", acrescenta Luan.

Os três concordam que falta interesse da
juventude em participar do debate político,
por isso devem ser motivados pela escola.
"Somos 25% da população brasileira, temos
que ter uma particípação efetiva", defende
Larissa. Segundo Luan, as diretrizes do sis
tema educacional não prevêem a questão'
da política na escola. "Tem professores que
propõe o debate', e aí quebram esse siste-

ma", explica.
Um dos problemas apontados por Luan

é que a sociedade atual é individualistae
precisa encontrar formas de discutir coleti
vamente seus males.

Luan, Jéssica e Larissa integram o Mo
vimento Juvenil de Liberdade Democrática,
formado no início do mês de março depois
da Conferência Estadual de Políticas Públi
cas para a Juventude, em Joinville, projeto
do governo federal. "Queremos mostrar que
a gente pode e deve ajudar os governantes",
explica Larissa. Na opinião deles, ninguém
melhor que o jovem para saber que refor
mas 'políticas voltada à juventude devem
ser feitas. Eleições diretas para diretores de
escolas, Grêmios Estudantis livres, cursos
técnicos gratuitos e apoio governamental ao
primeiro emprego foram algumas propostas
abordadas na Conferência Livre.

"O que nos motiva é saber que não é só a

gente que quer mudanças", explica Jéssica,
informando que na Conferência Estadual
participaram mais de dois mil jovens.

ANA SCHAUFFERT
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Larissa, Luan e Jéssica querem maior participação da juventude nos decisões políticos
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