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Estudo da Universidade de Bergen,
na Noruega; e da Universidade de

Southampton, na Grã-Bretanha,
afirma que trabalhos monótonos

podem fazer com que o cérebro
entre no estado de "piloto automá
tico" e levar as pessoas a cemeter
erros em tarefas simples. A pesqui
sa diz que os trabalhos tediosos co-

. locam o cérebro no "modo descan
so", quer a pessoa queira ou não.

Fonte: BBC Br.asil
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CHARGE

O GOVERNO "AFROUXOU"
O CINTO NO PROJETO SOBRE

AVENDA DE BEBIDAS!
....___ --,

.

"

QUE DERRAPAGEM!

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

ADILSON MARCQS, PROFESSOR ,

,

,

Apoio e

Planejàmento'Já!
"

Para os amantes do futebol profissional em Jaraguá
do Sul fica a indignação com o descaso empresarial e
político em relação ao Grêmio Esportivo Juventus.

Como pode umà cidade de pouco mais de 20 mil
habitantes, como a de Ibirama, conseguir manter um
time na primeira divisão do futebol estadual e, Jaraguá
dci Sul, com quase 150 mil habitantes e sendo o tercei
ro maior 'arrecadador do estadonão 'conseguir? É, no
mínimo, estranho.

Será que nossos empresários e políticos esquece
ram que nos dias de jogos, lá mesmo no Estádio [oâo
Màrcatto, são os seus' colaboradores que estão bus
cando um momento de lazer e tentando se revigorar
da dura jornada de trabalho a que são expostos? Pois,
hoje, o torcedor que vai ao estádio, vai com sua famí

lia - leva sUfl esposa, seus, filhos, seus amigos - são
casais de namorados buscando uma atração a mais'

para seus domingos.
Pois se tivéssemos um clube melhor estruturado e

com um apoio maciço de nossos empresários e de nos-
• sa classe política, '20 mil pessoas é o que tranqüilamen
te iriam assistir aos jogos do nosso Inventus. E, muitos
empresários e políticos da região, ainda; vêm até a mí
dia dizendo que investem muito no social e no lazer da
população jaraguaense. Não sabem eles que, qualidade
e produtividade não se consegue com autoritarismo,
mas com o bem estar e social de seus funcionários e

.

dos familiares destes. E, o bem' estar; só se consegue
com alegria mútua, entusiasmo e motivação .; ou seja
- uma coisa está ligada à outra.

Parabéns aos dirigentes do Clube e aos poucos pa
trocinadores pela coragem que tiveram e não deixaram,
[araguá do Sul fora do Futebol Catarinense de 2008,
apesar das muitas dificuldades ... Como diz aquela má
xima: "mais vale uma lágrima por não ter vencido, que
uma vergonha por não ter lutado".

Vejamos se, em conjunto, conseguiremos fechar este
elo que ficou entreaberto pela falta de interesse e apoio
daqueles que são peças fundamentaís na manutenção e

planejamento de um time de futebol profissional.

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

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

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

* telefone (* não serão publicados).

-

Sustentabilidade, compromisso de todos

GUIDO JACKSON

BRETZK",
PRES!OENTE DA

ACIJS - ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DE

lARAGUÁ 00' SUL

A sociedade em geral, no mundo intei
ro, vem se envolvendo cada vez mais com
o tema sustentabilidade. Com as ameaças
de agravamento das condições de vida, por
cünta princípalmente do comprometimen
to dos recursos naturais, aquecimento glo
bal e reflexos como a exaustão na produção
de alimentos, o assunto ganha contornos

preocupantes se pensarmos no que será
deixado' para as próximas gerações, além
do impacto imediato em cada um de nós.

Há algumas semanas discutimos a

questão da ocupação urbana e do exces

so de veículos em' circulação ao mesmo
,

tempo, ocasionando caos e transtornos na
mobilidade de todos seja para a ativida
de produtiva, seja para outras tarefas no
nosso dia-a-dia. Alternatívas para equa
cionar ou ao menosminimizar os efeitos
deste crescimento que atinge todos os

setores existem e há claros esforços para
que a situação seja revertida. Muitos des
tas iniciativas, é verdade, dependem de

planejamento e de recursos nem sempre
disponíveis na mesma escala em que as

demandas existem.
Há por outro lado, medidas simples que

podem ajudar emmuito amelhorara nossa
condição de vida, Do uso racional dos re

cursos naturais como aágua, por-exemplo,
ao

.
consumo de alimentos sem que haja

desperdício, à criatividade na utilização de
fontes de energia alternativas, dá para se fa
zer muitopelo nosso planeta. A idéia das
sacolas de materiais recicláveis ou mesmo

de fibras naturais, o reaproveitamento do
óleo de cozinha usado e tantas outras ações
já adotadas, contribui para a mudança de
conceito em todos os segmentos sociais.

. É nesse sentido que se deve apoiar a ·es
timular cada vezmais as escolas, as empre
sas e as organizações de classe, ou mesmo

individualmente, para que as boas práticas ,

ofereçam contribuição e permitam a verda
deíra sustentabilidade. Que o assunto faça'

'

cada vez mais parte das nossas rotinas, das
nossas conversas e-ocupe também espaço
nas nossas agendas de negócios, incenti-

, vando para que essa idéia positiva avance '

cada vez mais.
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FALA Aí!

" Ele foz de �im
o que ele quer,
esse homem me

deixo doidol "
ÂNGELA RO RO, CANTORA E
íCONE GAY do Bra�il sobre
seu namorado, o ex-padre

Ninco R�vendo.
.

" Agora eu quero
um 'coro'."

ANA CAROLINA, CANTORA E
. GAY, dizendo estar enjoada de

namorar mulheres.

" Esperoque o

governo (do Estado)
. pogve seu snlda

devedor. ".
. JOARES PONTICELLI (PP),

DEPUTAPO ESTADUAL.
qualificando a lei 254, de 2003,
que trota do reajuste salarial da
polícia catarinense como um '

cheque sem fundos.

.

Piercings e tatuagens
Projeto da deputada 'Ada de Luca (PMDB) proibindo que menores de 16 anos

usem piercings ou façam tatuagens foi rejeitado pela Assembléia Legislati
va. Treze-dos 25 deputados presentes à sessõo entenderam que setrntnm de
cerceamento ao direito individual da pessoa, embora os inúmeros casos re

latados com graves lesões em línguas, narizes e braços por-conta do modis
mo e causado por pessoas não habilitadas. Na contramão da argumentação
usada pela maioria, a própria Assembléia aprovou recentemente projeto do
líder da bancado do PMDB, Manoel Moto, proibindO a presença de modelos
do tipo saco de ossos em passarelas do Estaao. O que também fere, salvo

.

nutre juízo, o direito de cada um de ser ou não ser esquelético. Nos dois
casos os autores dos projetos õlegaram se tratar de casos de saúde pública.
A argumentação do deputado foi aceita, da deputada, não.

SACOLEIROS
.

. Dia 30 o Senado faz audiência públj
co para debater a criação de um im
posto único para os chamados saco
leiros que "importam" mercadorias,
via terrestre, do Paraguai. A idéio é
trazer para a legalidade milhares de'
pessoas que, diariamente, cruzam a

Ponte da Amizade, com contraban
do. Com cobrança de impostos e

confribuições federais em alíquota
única de 42,25%.

.

MEA·CULPA?
Declarações do prefeito Moacir Ber
toldi (PMDB) e do procurador geral
do muilicíp.io, Eduardo Marquardt ao

Correio no edição de quarto, 23, isenta
o Câmara de Vereadores de qualquer
culpa pela não execuçõo das princi.pais

.

obras do projeto Transjaragua, como o

própria prefeitura alegou várias'vezes.
E, mais, ratificá o que disse o ex-pre
sidente do Legislativo Rudolfo Gesser '

(PP): a Câmara fez o que lhe cabia
dentro do legalidade.

JUVENTUS t
.

Falcão foi humilde ao confirmar pretensão de grupo do qual foz PQrt�<
para assumir o Jl!ventus, dizendo que a intenção não é a de tomar
o lugar de ninguém, em Eef�£ência iJ diretoria. Mffs £acá nello
n,õo usou meios palavras e�disse es'perar por renúncia coleti oro,.
se possível, "aproveitar alguns". De foto, se é poro profissionalizar
o clube, não hé-mnís espaço poro remendos e improvisos com gente
amadora que não é do ramo .

. ", JUVENTUS.2
Conhecido comentarista de TV de Joinville, apesar de tudô: continua
elogiand,o a diretoria. e lômentando que o time "não teve apoio" e

et�cétera: Ignord, olimpi
.

empre�as que d
.

nãofoi'poOco- poro' o J O' penúltimo do
um.ct'razão: o filho dele; 'uma partida;e e

"e-

'donne, foi COl1tratado%j�",J Br�nco, do Paran�. Por Influência
dele, cloro'.

.

VETOS 2
E, ainda, o projeto de lei que permltla 00 segurado do INSS acumular o
auxílio acidente com o aposentadoria, por "ensejar o manutenção de
duas regras diferentes' 'ulo de um mesmo ben�fíci(.

p o I i t i c a @ o c o r r e i 'o d o p o v o . c om. b r

Banco
.Cruzeiro
do�ul

VISIBILIDADE
Associação Jaraguaense de Artistas
Plásticos aC_9mpanha com sugestões
projeto dI! .Ip.i do vereador Ronaldo
Raulino rPDn que reduz o imposto
de edificações que expuserem obras
de arte nos fachadas. Resumindo, dó'
visjblliilade e espaço para os artes

plásticos" quase' que restritos o mu

seus e acervos particulares. A proposto
não é pioneira, mas relevante para o

.

segmento.

'PJBIDAS
ó1governo recuou e o ba

cqs em trechos urbanos d
tece o maior número de

.tMas, nos rodovias estôiu
A próximo Schiitzenfest, ph
g,en.s do se- 416, entrqr:i

Atendemos: Funcionários Públicos

Municipais· e Estaduais', SAMAE�,
.Aposentaãos e Pensionistas ..,

Forças Armadas· e'EeT* (Correios).
.

Taxasapartirde1,600/o
.

Conheça nosso escritório na

Rua Walter Marquardt, 1133 - Sala 06
em frente a Prefeitura Municipal du -

entre em contato pelo telefone 3371-4210
ou e-mail consig.adm@terra.com.br

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



Monitoramento dos recursos
Câmara Temática irámedir eficiência da administração pública

•
- - ")-. '" j

D O CORREIO DO povo·
SEXTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DEJ008

A PARTIR DE 10 DE JANEIRO'

"

JARA:G�Á DO SUL

Medir a eficiência da admi
nistração municipal através de
Ummonitoramento constante da
aplicação dos recursos. É o que o

'Projaraguá - Fórum Permanente
de Desenvolvimento de [araguá
do Sul > está se preparando para
colocar eIil prática no município'
a partir de l°de janeiro de 2009,
quando terá início o próximo go
verno. A proposta é apartidária
.e o trabalho será permanente,
envolvendo pessoas com expe-
'riência nas questões de contas

públicas, explica o presidente do
Projaraguá; Anselmo Ramos.

"Não 'queremos .que haja
má-interpretação nas nossas

intenções", declará Ramos,' in
formando 'que a proposta será
desenvolvida através da Câmara
Temática de Boas·Práticas, em

fase de formatação, e aos moldes
de organizações como Transpa
rência Brasil e Orbis (Observató-

r rio Regional Base de Indicadores
de Sustentabílidade]. "Estaremos
monitorando a eficiência da ad
hllIristração no sentido de que
se obtenha mais recursos para

, investimentos com a mesma ar-

POLíTlCÁ-----------

Contratado
novo assessor

recadação", .eselaréce,
Segundo ele, a fiscalização

'será feita através do entabula
mento dos números para que, se
entenda o processo achninistra
tivo, inclusive traçando compa-'
rativos com outras cidades' do
mesmo porte de Jaraguá. "Vamos
_controlar a gestão do município
como controlamos a de' uma em

presa", afirma.
Com relação às eleições, Ra

mos informa que à Projaraguá
pretende reunir os candidatos a '

prefeito para, apresentação das

propostas e estratégias de cam

panha. .Semana passada, os pre
sídentes dos partidos políticos,
receberam o ''Jaraguá 2030", um
planejamento estratégico com as
principais necessidades do mu

nicípio divididas em seis gran
des áreas ..Com metas em longo
prazo, a intenção do Fórum é que
os partidos utilizem o documen
to como base para elaboração dos
planos de governo. "Nossa prí
meirareivindicação é que não se

discuta picuinhas. Defendemos
uma campanha de �to nível".

�OU� TOMASEW Ramos: :'Vamos medir col1)o os resultados estüo sendo conseguidos"

JARAG.UÁ DO SUL. '

A presidente daCâmara de
Vereadores, Maristela Menel

(Pl' do B), deu ontem as boas
vindas ao novo assessor jurídi
co da Casa. Fórmado pela Furb,
'o advogado Rafael Schreiber
foi apresentado aos vereadores
antes da sessão e no' plenário,
"Estamos felizes com sua che
gada e desejo bom trabalho,
que temosbastante nestaCasa",
declarou Maristela, autora do

projeto de lei que criou o cargo
de confiança, diretamente vin- .

culado à Presidência.
A Câmara já dispõe de Um

assessor jurídico, o advogado
Leonel Pradi Floriani, porém
com atuação restrita à Mesa
Diretora e ao administrati
vo. Já Schreiber vai prestar
assessoramento jurídico às
comissões .legíslativas e 'em

projetos de leis e outros atos

normativos de competência
da Câmara, Também deverá
.emitir pareceres regiinentais
e assessorar, os vereadores e

a Comissão de Licitação, O'
novo assessor, que acompa
nhou toda: a sessão de ontem,
cumprirá carga horária de 40

, horas semanais, ereceberá sa

, lário de R$ 3,1 mil.
Nà última sessão, o vere

ador Eugênio, Garcia (PSDB)
- encaminhou um ofício à Mesa
Diretora indicando para o cargo

.

a advogada Fernanda Klitzke; .

ex-assessora parlaÍnentar de
,

Dieter Janssen, (PP). O ofício foi
assinado por nove vereadores.

Limpeza -de calçadas em discussõo
El!g.ênio Garcia propôs.estudo para que dono assuma responsabilidade
JARAGUÁ DO SUL

.

, _- apenas da límpeza.rnas também za. "Quem limpa está pagando
Vereador, Eugênio Garcia sobre a construção das calçadas, por um 'serviço que a Prefeitu

(PSDB) propõe ao'Executivo es-
-

bem como a fiscalização, au falta ra não está fazendo. A mesma

tudarapossibilidadede que cada deporparfedopoderpúblico."Se coisa para quem não limpa",
proprietário fique responsável:' observarmos onde as calçadas comentou Garcia, que' taxou a

pela limpeza e conservação da . estão limpas, é onde os próprios cidade de "muito suja".
'

calçada e o domínio correspon- moradores limparam", disse Car- Para o vereador Romilda Rau
dente ao seu imóvel. E que, por cia, sugerindo que, na entrega do. lino (pDT), a iniciativa é válida,
isto; a administração munici-' próximo carnê do IPTU, conste a mas vai 'barrar- na questão da

•

pal. conceda a isenção da taxa, Informação -sobre a responsabili-
'

fiscalização, como ocorre com a .:

de limpeza pública; hoje de R$' dade ser do proprietário. _

' construção das calçadas. Se não
9,50, além de uma possível re- A idéia; explicou, é que O rnu- 'houver fiscalização, frisou, de
dução do valor do IPTU. nícípio reduza do IP'TIJ 'o valor' nada adianta a lei. "Com a au-

Com apoio unânime, a ill- corresponde aos -gastos com a sência de tàxa, o município vai

dicação ,do tucano foi aprovada limpeza-pública, além de isentar ter que pagar alguém para físcalí- ,

ontem e gerou debate acerca não o proprietário da taxa de limpe- zar", disseAdemar Possamai.Tucano quer ver cidade limpa.'
"
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Fujamo premio projeto de escola

Prêmio da

Fujamo
Estão abertas as inscri

ções para o I Prêmio Meio
Ambiente + 10, vma ini
ciativa da Fujama (Funda
ção Jaraguaense do Meio

Ambiente) com o apoio da
empresa Malwee Malhas.
Podem concorrer

.
alunos

da rede municipal, esta
dual e particular de ensi
no. Segundo o presidente
da Fujama, Ronis Bosse,
o projeto que tem caráter '

sócio-ambiental pretende
incentivar a preservação do
meio ambiente dentro das
escolas. "A escola deve' de
senvolver projetos de .acor

do com suas necessidades
internas dé preservação e

também levar em conta as

necessidades da comunida
de na qual está inserida",
explica,

Um grupo de avaliadores
deve analisar as propostas
e uma escola será contem

plada com R$3 mil reais em

materiais para a execução do
projeto elaborado. O regula
mento com os itenS a serem
avaliados e as instruções so

bre como participar do con

curso, será enviado para as

escolas. As inscrições vão
até o dia 23 de maio, e a es-

. cola vencedora será conheci
da no Dia Mundial do Meio
Ambiente, comemorado em

5 de junho.

POLÊMICA DO CEMITÉRIO

O CORREIO DO POVO II'SEXTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 200B
.

_

Moradores cobram soluções
. Representantes do Bairro Czemiewicz fazem reivindicações

Já em relação às obras do
cemitério, foi sugerido que
os moradóres entrem com

um pedido de desapropria
'çã,o da área da escada, para
transformar o acesso em área

I

de utilidade pública. Mas so

bre a construção do cemité
rio vertical, a prefeitura diz
que não é de responsabilida
de do órgão, se a documen
tação for aceita pela Fatma,
Fundação do Meio Ambien
te, e o proprietário conseguir
licença ambiental, D alvará'
para o empreendimento será
·liberado.

JARAGUÁ DO SUL;

A polêmica em relação as
obras do cemitério no Bair
ro Czerniewicz e a questão
da desapropriação da área
de lazer da localidade esti
veram em discussão na ma-

'

nhã de ontem, no gabinete
do prefeito, Moacir Bertoldi:
Além do prefeito, o procura-

. dor geral do município, Edu
ardo Marquadt, o Secretário
de. Obras,' Oldemar Bonatti,
o engenheiro Afonso Piaze
ra, o presidente da Funda
ção Municipal de Esportes,
Adernar Saganski e cerca de'
dez moradores do bairro par-

.

ticiparam da reunião. Nossa

equipe tentou acompanhar o

encontro, mas não foi autori
zada a participar.

: Segundo o presidente do
Conselho Fiscal -da Associa
ção do bairro, Valmor Dallag
nolo; os moradores do bairro
estão mais tranqüilos com a �
conversa, mas vão continuar
em alerta e mobilizados para
cobrar o posicionamento da

prefeitura em relação às rei

vindicações, que já são anti

gas na comunídade,
.

Sobre a área de lazer, a

prefeitura explicou que o

contrato com o dono do ter-
•

rena não foi renovado' desde mil' metros quadrados. Tam- .

2005'e que a isenção total dos
'

bém ficou garantido, que a

impostos só vale para áreas administráção está à procura
de até 15 mil metros quadra- de um local e de um proprie
dos, sendo que o imóvel em tário' disposto a firmar um

questão possui mais. de 25 novo acordo.

Polêmicos do cemitério e do área de lo�er foram levados 00 prefeito, q'ue prometeu procurar alternativos

DEBORA VOLPI

Contra o cemércle ilegal no centro
CDL e Acijs estão preocupadas com vendedores ambulantes e concorrência desleal

COL -intensifico lIenúncios

Óculos, 'DVDs, CDs, cin
tos, bolsas, cofres e até sofás.
Tudo isso vendido pelas mãós
de vendedores ambulantes
que .não pagam impostos, não
possuem despesas relativas a

um estabelecimento em espe
cífico e, nem vínculos empre

ti
gatícios. O cenário é comum

em grandes cidades e também
<J) existe .em Jaraguá do Sul. Mas
� a CDL (Câmara de .. Dirigentes
� Lojistas) está preocupada com
<

,� asituação e intensífica as de-
.

núncias, Hoje, já são poucos os

ambulantes que circulam pelo
_ centro da cidade. Eles buscam
terrenos mais afastados ou até
mesmo

.

as. rodovias federais
para vender os produtos. _

Para o presidente da CDL,
João Vieira, os

.

vendedores .

ambulantes geram problemas
ao comércio _ do município.
"Existe lei contra vendedores

.

que trabalham sem alvará. A

prefeitura está fiscalizando e

nós contribuímos através de
denúncias", afirma. Ele lem- ,

bra ainda que os comerciantes

regularizados têm despesas
com aluguel, água, funcioná
rios .e impostos, o que. resulta
em aumento no preço e con

corrência desleal. .

. Já . o presídente da Acijs,
Associação Empresarial de Ja
raguá do SuI, Guido Bretzke,
se diz favorável a um meio de
negócio justo, juros mais bai
xos e concorrência leal rios

preços. "Muitos vended-;)res
ambulantes ainda vendem
produtos piratas.. o que piora
a situação", argumenta.
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FLAGRANTE

GERAlIPOLíCIA���������

PM apreende 2,3 quilos de maconha
'fraficante teria comprado a droga em Joinville e a revenderia por R$ 2,3 mil
JARAGUÁ DO SUL. foi comprada em Joinville. A

Operação realizada pelas Polícia Civil informou também'

polícias Militar e Civil de Iara- que R não teria passagem nã

guá do Sul resultou na prisão polícia por tráfico, mas já havia
de um traficante e na apreen- sido detido em São Paulo por
são de 2,3 quilos de maconha outros crimes. Ele f01 levado ao

na manhã de ontem. Durante Presídio Regional no final da
.

a tarde, a Polícia Militar deteve' tarde de ontem.
.

erri flagrante um usuário que A pena para o crime de
cor=praria

.

um tablete de 50g tráfico de drogas é de cinco a

da droga no estacionamento do quinze anos de prisâo. O 'usu

Hospital [aragua. Por volta das ária detido no estacionamento
14h, o comprador ligou para o

. do Hospital Jaraguá deve ser
celular do traficante para com- arrolado como testemunha no

bínar.o local onde a droga seria processo.
comercializada, masoaparelho

-

já estava com aPM.'
.

Segundo Çl Polícia Civil, o

flagrante aconteceu por volta
das 10h na Rua' Epitácío Pes
soa,

.
centro, graças a uma de

núncia anônima. Parte da droga
foi encontrada no carro e o res-.

tante na casa dele.. A pedido do

advogado, a delegada responsá
vel pelo caso, Anelíze Scalco,
liberou apenas as iniciais do
traficante: RC., 59 anos.

.

.

Natural da cidade de São
Paulo' (SP), R disse no depoi
menta que mora em [araguádo'

.

Sul há oito arias e 'que a droga DitlANE ZANGHELINI

COMERCIALIZAÇÃO
Repartida em dois tijolos

de 'um quilo cada um e em
tabletes de aproximadamente '

50g cada, a maconha seria re-
.

vendida por R$ 2,3 mil. Cada'
tijolo de maconha teria sido

comprado por cerca de R$ 450
e seriam revendidos por R$ 1,

mil cada um. Ou seja, ele teria
lucro de R$ 550 por cada tijolo
revendido. O preço estabeleci
do para os usuários era de R$
1 por grama' comercializada.

, Segúndo a Polícia Civil, traficante teria lucro de R$ 550 por cada tijolo de maconha revendido

Roseli e Manoel Deluca fecharam bar anexo à niercearia três meses

.

Mu�dança 'na lei dq ,vendou de
Bebida nas BRs gera polêmica
JARAGUÁ DO SUL

A aprovação da Medida
Provisória que proíbe li- comer

cialização de bebidas alcoólí
cas nas BRs pela. Câmara dos
Deputados na noite de quarta
feira continua dividindo opi
niões: Agora, a polêmica gira
em torno das mudanças em re-

(/) Iação-ao texto original: a proi"
� bição de dirigir com, qualquer

'.

i grau de, álcool no sangue e a

�. permissão da venda ern. áreas
urbanas por onde-passam as

rodovias. .O comerciante que.
desrespeitar a proibição está

sujeito a multa de R$ 1,5 mil.
. Em caso de reincidência, ela é
. aplicada em dobro, juntamen
.te com a suspensãode funcio-
namento por até um ano.

o
O inspetor-chefe da Delega

cia de Polícia Rodoviária Fede
ral de Ioinvílle, Adílio Paiano,
aprova as alterações na lei. Ele
acredita que a punição para

todos aqueles que dirigirem
sob influência de álcool em

qualquer quantidade ajudará
a coibir a embriaguez. "Sendo
o valor dá multa compatível
com a' quantidade de álcool

ingerido, as pessoas vão pen->"
sar duas vezes antes dedirigir
alooolizadas", afirmou.

Em relação à proibição nas

áreas rurais, Paiano opina que
o grande problema da embria

guez ao volante 'está no espaço
não urbano, por concentrar

estabelecimentos maiores'
como postos de combustíveis
-, que favorecem a comodida
de, influenciando os motoris
tas a beberem.

O soldado da Polícia Ro
doviária Estadual, Roberto
Carlos de Souza, tem opinião
diferente. ''A lei tem' que ser

igual para todos, não pode ha
ver exceção entre área urbana
e rural", afirmou.

.-

Lei ainda não
. vale.nes SCs

A Polícia Rodoviária Es
tadual informou ontem que
ainda não. recebeu nenhuma
determinação sobre a proibi
ção da venda de bebidas alco
ólicas nas rodovias estaduais
em Santa Catarina. A lei foi
sancionada pelo governador
Luiz Henrique da Silveira no

dia 15 de' janeiro e aguarda a
. publicação .no Diário Oficial

para entrar em vigor. O sol"
dado da PRE, Rolvcto Carlos

. de Souza, disse. ..

) assunto
deve voltar a ser discutido no

mês de junho, quando aconte- .

cerão reuniões entre autorida- .

des do Detran (Departamento
de Trânsito de SantaCatarina)
e os comandantes da PRÉ:

Depois da publicação, Q.

executivo estadual tem 90'
dias para regulamentar a

execução e a fiscalização da
o norma, A lei não vale para
os trechos situados em perí
metro urbano.
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QUEIXAS

Superlotação no transporte escolar
. População pede fiscalização para o excesso de passageiros em Barra Velha
BA"RA VELHA

O município' de Barra Ve
lha possui aproximadamente
quatro .mil estudantes 'na rede
municipal e estadual de ensi
no. Deste contingente de alu
nos, pelo menos três mil utili
za o transporte escolar para se

. deslocat de casa para a escola
e vOltar.'

.
�

Pais de estudantes estiveram '

na última sessão da Câmara de
Vereadores para reivindicar a

presença de um' monitor que
acompanhe os jovens, pois não

. há. Outra queixa das famílias. é
quanto ao excesso de passagei
ros transportados nos ônibus.

. A secretária de Educação,
Rosemary da Silva dos Santos,
rebate as queixas afirmando

que a superlotação existe em

função de alunos que utilizam
o transporte sem ter necessida
de. 'Alei determina que O- trans

porte, seja disponibilizado para
quem mora distante três quilô
metros das escolas, porém há
estudantes que residem apenas �
um quilômetro e:mesmo assim,
querem se deslocar de ônibus".
A secretária destacou também

.

'Banda Kravan
se apresenta

Hoje e amanhã, a bánda
Kravan, de Corupá, se apre-.
senta no encontro de Motos,

-

em São Francisco do. Sul.
Mais de três mil motociclis
tas, amantes de asfalto, be
las motos e principalmente
do bom e velho rock'n 'roll,
são esperados no encontro.

No sábado, dia 26, a ban
da será a principal atração do
evento, pois é a preferida dos

grupos de motociclistas,

que o Estado repassou apenas
R$ 9.mil destinado ao trans

porte do município. Este valor
é calculado sobre o cadastro de
estudantes que moram hámais
de três quilômetros de distân
cia, porém como há mais 'alu
nos usufruindo o transporte a

diferença não pode ser repassa
da ao Estado. Rosemary afirma
que o ideal seria R$--ZOmil para
as despesas com manutenção,
combustível e outros.

.

Segundo o presidente do
.

Legislativo, Roberto Bengo dos
Santos, que ouviu a queixa das
famílias dos alunos, o muni

cípíq tem suprido a demanda
existente. Bengo afirina que são .

sete ônibus de propriedade.. da
prefeitura que realizam o trans

porte e mais um alugado,'A di
ferença nos valores entre o que
é repassado, e o custo real das
despesas é pago pela prefeitura.
Porém, ressaltou Benge, "o IDlJ.-·

nicípio tem que provídenciar
imediatamente monitores que
acompanhem os alunos no tra-

jeto de ida e volta".
.

OSNIALVEs Dos quatro mil estudantes de Borro Velho, pelo menos três mil utilizam o transporte escolar no litoral

Concurso. peraser Rainha. de
Sociedade'continua em maio
CORUPÁ

o município de Corupá que
realiza o concurso para Rainha
de Sociedade, e já realizou a

primeira etapa em abril, dá se-'

qüência às buscas pelas demais
beldades da região, A próx-ima
fase- será disputada no dia 3

de maio nas dependências do
Clube Hansa Humboldt. As in
teressadas devem se apressar,
pois as inscrições para esta fase

.

encerram neste sábado, dia 26

de abril.'
O objetivo do concurso é res

gatar,
. incentivar e preservar a

cultura e tradição germânica das
festas de tiro das sociedades do
Vale do Itapocu, o desfile será
com traje típico germânico, ves
timenta que caracteriza o even
to. Beleza facial, elegância, pos
tura e desenvoltura na passarela

.

são os critérios avaliados.
.
A primeira Rainha escolhi

da foi Magaret Haas, de ape-

nas 15 anos, que agora tem

por obrigação' participar das
atividades e promover as fes
tas de tiro da região. Margaret
foi eleita pela Sociedade Gua
rani e terá por companheiras
Ana Paula Krajewski, primeira
princesa e Patrícia Alexsandra
"Hermann, segunda princesa,
de 15 e 16 anos.

A etapa final acontece dia 13 .

de setembro na Sociedade Rio
Novo, em que participam .so-

. mente as rainhas eleitas de cada
sociedade. As candidatas eleitas
na etapa há um ano atrás e que
passarão as faixas e coroas são:

Raquel Michelle Holler, rainha,
Josana . Hertha Paul, primeira
princesa e [éssica Joana Pereira,
segunda princesa..

. As eleições são- promovidas
pela Sociedade Cultural em

conjunto com as demais socie
dades. Mais informações no .

3375-1399.
'

.�

EDITIH

MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabeiia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

na forma da Lei, etc.
Faz saber à todos quanto este edital, virem que sé

acham nesteIabellcnato para protesto de Titulas contra:

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREÓOR
VENCIMENTO. VALOR SACADOR

----------------------------------------------------_:.---------------------_::.._'------------------------------------

ANA PAULA AXT STEFANSKI 067.595.319·73 CODEL LTDA.
CH 520246-9 A VISTA 1.183,64 O MESMO '

ANTONIO DAS NEVES 722.193.789-34 BANCO PAULISTAS.A
cce 50·04474/06 A VISTA 4.087,37 O MESMO

. CARGÓ BRASIL LTOII 0.3.362.521/0001-.87 SMARTCARGO TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARG
I 0000006348 07/04/2008 256,47 ,O MESMO

EDEMAR LAUBE 543.474.599-04 JAVEL JARAGUA VEICULaS PECAS E S LTDA
I 109089íA 07/04/20.G8 112,00 O MESMO

'EOSON VAZ LOPES 074.048.356-07 OR!GINAL SOLUCOES COM'E MANUT LTDA
". I 0004 0?/04j2008' 210,00'0 MESMO

.

ISABEL CRISTINA DE CAMPOS 026.119.189-61 JAVEl, JARAGUA VEICULOS PECAS E S LTDA
.

I 109821!A 31;03/2008 100.00 O MESMO
JOAO ANDREGOTII NETO 036.035.159-00' TECSPO-T COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

I 20112007 12/04/2008 525.00 O MESMO
JULIETA ANTUNESTIBES ME 08.660.333/0001-59 SO M0LAS COM E SERV LTDA ME

I 624/A 03/04/2008 290,00 O MESMO
KUSTER E KUSTER 00.555.544/0001-10 SCAPEX INOUSTRIA E COMERCIO LTDA

I 026314/2 11/04/2008 .466,80 O MESMO
MARCIO DE OLIVEIRA PINTO 290.500.878-41 JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS E S LTDA

I 62839!A 26/03/2008 167,00 O MESMO
SIRLEI FERREIRA DAS CHAGAS 061.653.649·69 MOVIMENTACAO

I 02 10/04/2008 150,87 O MESMO
. TRANSPANGARE TRANSPORTÉS LTDA 73.680.050;0001·30 SIMARA COMERCIO DE PECAS E ACESSaRlOS AUT

.

I 12261E/E 04104/2006 640.00· O MESMO
U J NARDINI E CIA LTOA ME 05.303.083/0001-01 BORDA POOL COMERCIO DE PRODUTOS CERAMICO

I 018600 25/03/2008, 112,32 O MESMO
.

VALDECI DE SOUZA 247.489.199-49 EGIDIO MAlll
. N 10/10

.

10/M/2008 1.120,00 O MESMO
VALDDMIRO JOAQUIM DA SILVA 067.914.088-39 DY CASA

CH 000332·8 A VISTA 1.274,00 O MESMO
ZILDA BUTTI 988.600.039-20 THAISA SPEZIA

I' 0024005 05/04/2008 315',0.0 O MESMO

E, como.os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por
.

intermedio dç presente Edital, para Que os mesmos compareeam neste Tabelionato na Av. Mà!. Deodoro da.
Fonseca, nr; 1589, no prazo daLei, a fim de liquidar o seu debito, ou ernao, darrazao por que nao o faz, sob a pena

de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaragua do sul, 24 de Abril de 2008
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QUINTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2008 VALE DO ITAPOCU---------

GUARAMIRIM

Escola agrícola'
Representantes do Escola· Agrícola
de Araquari e·starij_o participando do
próximo reunião do Aciag (Associação
Comercial e Industrial de Guaramirim)
no segunda-feira. No oportunidade es

tarão expondo o plano de descentral
ização do escola que trará uma uni
dade poro o região do Vale em breve.
O encontro é às 18 horas.

JARAGUÁ DO SUL

Segurança
. alimentar

O município de Jaraguá do Sul será sede
do Plenário Regional de Segurança

,
Alimentar e Nutricional de Santo Cota

I .

rina. O evento acontecerá no dia 29 de
abril, o partir dos 14h, no auditório do
Amvali (Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu). Já está confirmado a.
presença de representantes de Join
ville, Conoinhas e Mafra.

VALE DO ITAPOCU

40'anos de
atividade

.

O Centroweg comemorou, no último dia
23, 40 anos de. atividades prestados aos

. municípios do Vale do Itapocu. Foram aten
didos pelo instituição; que presto cursos de
capacitação profissional, 2,2 mil alunos,
dos .quais 1,3 mil continuam trabalhando

.

no Weg. "Atualme.nte, 73 ex-alunos estão
em cargos.de chefio, nove sõo gerentes e

um é o ex-presidente do empresa", acres
centa Paulo Cesar Bortolotti, chefe do seção
e ex-aluno do curso de Ferromentaria.

CORUPÁ

Encontro das APP's
A secretario de Educação de Corupá in
formo que acontece neste sábado, nos

dependências do próprio instituição, o

encontro dos APP's (Associações de Pois
e Professores) do rede munieípel de en

sino. Os interessados em saber mais o .

respeito podem entrar em contato com o

secretario pelo telefone (47) 375-1399.

BARRA VEtHA

Moradores cobram

agilidade em obras
Os moradores do Ruo Joõo Agostinho,
em Borro Velho, estão cobrando agili
dade do secretario de Obras que renl-

, izou o colocação de tubos no estrado
há mais de trinta dias, encerrou o

trabalho e não reformou o ruo. A sec

retarín nõo recolocou o macadame e

nem o calçamento que foi pogo pelos
mornderesdaquela lecnlldnde.
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Opera La Traviata e show de humoristas estão
entre as principais atrações da Scar

JARAGUÁ DO SUL

Opções culturais, educação
'para a arte e muitos aplausos,
É o que se pode esperar da So
ciedade Cultura Artística de
Iaraguá do Sul, nos próximos
meses, A instituição prepara

- uma
-

extensa programação,
que inclui espetáculos de

dança, música, teatro e de hu
moristas conhecidos em todo
o Brasil. A intenção é atrair
um público cada vez maior e

introduzir a arte na vida de
pessoas de diferentes idades,
estilos e classes sociais,

Segundo o gerente admi
nístrativo da Scar, Lorena Ha

gedorn, no ano passado, foram
realizados 254 eventos na ins

tituição, o ql:le
-

atraiu um pú- _

blico de mais de 93 mil pes
soas. Só neste ano, já foram
outras 138 apresentações, com

cerca de 40 mil espectadores.
Durante o Femusc (Festival de
Música de Santa Catarina) re
alizado no início do ano, foi
registrado um público de 15
mil pessoas,

Para o mês de maio, a pro
gramação cultural será in
tensa, Hagedorn destaca, a

-

participação . do espetáculo
infantil multiinídia Cavali
nho Azul, que- acontece nos

dias 10,11,17 e 18 e a vinda da

Ópera La Traviata, nos dias 17
- e 18, com um espetáculo de 3
horas de duração, que envolve
120 pessoas no palco. Já para
junho, quando a Scar come

mora aniversário de 52 anos,
está programada uma semana

inteira de ações culturais, "Na
primeira semana de junho, os
núcleos artísticosda Scar vão

apresentar suas produções e

todás as noites, acontecem

apresentações", adianta Hage
dorn.

Ainda no mês de maio, a

Scar recebe o grupo de tea- -

tro Os Melhores do Mundo
e em junho está prevista a

apresentação do humorista
Diogo Portugal. Já de 20 a

23 d-e agosto, [aragua do Sul
vai respirar arte ao sediar o

8° Festival de Formas Anima
das. E nos dias 24, 25 e 2!)
,de outubro acontece, pelo
terceiro ano consecutive, o

Festival Nacional de Dança
na Scar. ''A Scar é democráti
oca, não há restrições de arte.
Estamos de portas abertas e

queremos que as pessoas ve

nham ao teatro", convida Ha

gedorIi.
'

DEBORA VOLPI

O CORREIO DO'POVOH-

SEXTA·FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2008

,
,

, ,

\

"A promcçâc vai de 14 o 30 de cbrd de 2008 poro qualquer veicule fIAT Zero Km dispcnlvel em estoque,
podendo ser cancelado sem aviso prévio. Válido apenas um bônus per veículo comprado.

'

Aimagem é meramente ilustrativo. Valores menaionodos (preços e tcxcs) podem ser revcqcdcs sem aviso prévio.

Projetos cennnuem
Paralelo o esses eventos, o Scar continuo com projetos que visam

popularizar o acesso à cultura no região. No Palco livre, por exemplo,
acontecem apresentações urtísttcas com entrado franco, sempre. às quin
tos-feiras. E o projeto O Bairro Vai 00 Teatro, proporciono aos morado
res de Jaraguá o oportunidade de fazer porte pelo primeiro vez, de uma

- platéia e assistir aos espetáculos sempre aos sábados, contribuindo com·

apenas um quilo de alimento. A cada semana, um bairro é contemplado
e o próximo o participar deve ser o Rio do Luz,

PRÓXIMAS ATRAÇÕES
Dia27/4

O mágico de OZ,
no Grande Teatro do SCAR, às 16h .

Dia 28/4

O mágico de OZ, _

no Grande Teatro do SCAR, às 15h
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Na Doce Sabor você paga menos e

ganha muito mais sabor nos bolos.
Aprovl'ite a promoção do
"Dias das Mães" _'!""III

Aguardamos o sabor dp sua visita!

ameda 25, sala'U
Fone 3055 2229

CRÔNICA

. CH�RLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

.Um·povo em extinção.
, Como bonecos vivos para uma fotografia 'ou através,

de souvenirs baratos de uma cultura antes notável, será
que os tíbetanos vão ser reduzidos a nada mais do que
uma atração turística? Teriam eles o mesmo destino dos
povos incas? Este triste caminho está parecendo cada
dia mais provável, e a olimpíada deste ano já está man
chada pelos esforços do governo chinês em reprimir a,
resistência a isso.

.

Infelizmente-em vez de reformar a sociedade e a

cultura tibetana, os comunistas chineses acabaram es

facelando-a. A religião foi esmagada em nome do ate
ísmo'marxistà. Os mosteiros e templos forma destruí
dos durante'a revolução cultural. O Dalai-Lama e seus

seguidores fugiram para a Índia. Nômades de hábitos
que atravessaram séculos foram obrigados a morarem

encaixotados em assentamentos de concreto. As artes
tibetanas foram congeladas na forma de símbolos fol
clóricos de uma culturamínorítáríav

,

. Na China, essa perseguição não é exclusivida
de tibetana. A destruição e a arregimentação cultural
'forçada ocorreram e correm por toda a China. 'Em al
guns aspectos, os tibetanos, foram tratados com menos

, crueldade do que outros grupos. de minorias étnicas. Os
uygures, de religião muçulmana, que tem 'origem nas

vizinhas. repúblicas que formavam a ex-União Soviéti
ca, .são. perseguidos e caçados até com maior intensida
de. Isso porque recebem apoio de milícias mobilizadas
que estão já do outro lado da fronteira. A identidade
regional, a diversidade cultural e as artes-e costumes

tradicionais, desses povos foram enterrados debaixo de
,

concreto, aço e vidro por toda a China. Se o budismo.
tibetano foi gravemente prejudicado, o comunismo chi
nês mal sobreviveu às devastações do século 20, tam
bém. Mas o desenvolvimento capitalista:tem sido ainda
mais devastador para a tradição tibetana. Como muitas
potências imperialistas, a China reivindica a legitimí
dade de suas políticas apontada para seus benefícios'
materiais - uma vida melhor aos tibetanos.

'

Os chineses têm exportado sua versão do desenvol
vímento moderno para o Tibete não apenas em termos
de infra-estrutura, mas em população. A etnia chine
sa predominante han, é exportada ao Tibete, vinda de
todas as partes do país. Hoje em dia a maior parte da
população de' Lhasa, a capital do Tibete, não é mais'.
composta de tibetanos. Amaioria das pessoas-das áreas
rurais é tibetana, mas o estilo de vida delas não sobre
viverá á modernização chinesa mais do que o estilo de
vida dos incas sobrevive/u no Peru.

Os tibetanos e seus simpatizantes terão que admitir;
a cultura tibetana tão única que é, se vai. As forças hu
manas e materiais reunidas contra o Tibete são esma

gadores. Hámúito poucos tibetanos e chineses demais.
Não há COmO coibir as influências capitalistas que já
estão enraizadas sobre os chineses, colaboradas com

suas características histéricas, de lima dinastia "en
golir" a outra. Mas acima de tudo, não há como lutar
.contra a um fato irreversível ao mundó de hoje, que é
a globaliz�ção.

VARIEDADES�----�---

ir.,.-., ,,;�,,�

f' • Cine Shopping 2
.

• Horton e o Mundo dos Ouem (Dub)(15b5i1- sex),

(14h, 15h50 - sob/dom!quo/qui) (17h40 - seg/ter)
• Jumper (Leg)· (17h40, 19h30, 2W20 - sex/sob!
dom!qua/q'ui) O, 21 h20 - seg/t:êr) �

.

• Cine Shopping 3
, • ,Antes ,de Partir (Leg) (19h, 21 h - quo/qui)
• Velocidade sem Limites (Leg) • (15h20, 17h1 O - sex/
sob/dom!seg/ter) - (15h -:quo/qui)

1/· Juno (Leg) • (1
'

- s�x/SQb/d!l ter)
r' (17h - quo/qui)

";>\V '�"", ,:j
, 'I!! Cine Cidade
• 10.000'0. C:(
• O Orfonolo (L • (21 h30 - sex/sob/dom!seg/ler)
• �Coçodorde PiPOS{!W)' (16h35,19h-tódososdios)

PREVtSIVELMEN1E
,RRACIONAL

InfliJê'ncia cotidiana'
\

O livro o ajudará ó repensar a f�ndo a for
,ma como você e as pessoas em sua volta
agem. Por meio de uma série de experi-'
ências divertidas e surpreendentes, Don
Ariely demonstrn que o nosso capacidade
de raciocínio tem defeitos provocados
por forças invisíveis (emoções, emecte
tivas... ) que nos induzem a fazer escolhos

. �'Previsivêlmente Irraciônais".

bnicas de Spiderwí�"k (leg)
11�jl30, 16h30- .quo/qui}

ovo

Fenda. no Tempo:
Caminho de volta

Em um vôo noturno por todo o país, um
pequeno grupo de passageiros desperta

. numa chocante realidade:<>eles sõo as

únicas pessoas que sobraram no mundo.
inteiro. O medo se transforma em deses
pero, quando eles se dõo conta de que
resvalaram por uma fenda do unherse.

DESEJO PROIBIDO
Belinda goranle o Golileu que o fortificante será
um sucesso. João Antônio vibra quando Trajano
oéeito o casamento do jeito dele. João diz que,
se TrGjono pode abrir môo dos seus princípios,
ele também. po.dé e concorda em casar no igre
ja. Madalena e os meninos comemoram. Guoró
diz o Argemiro que Raquel forem�oro. Eulólio e

Argemiro contam que vão se mudar poro o coso.
Eulólio diz ainda que 'o armazém vai virar um
supermercado. Edilh e André visitam Chico, que
os convido poro jonloi:

BElEZA PURA
Joana ·diz o Ivete que elos precisarão do dobro
de suo poupança poro abrir o clínica. A der
motologisto promete fazer um levonlomento
dos .custos dos móquinos poro que elos possam
abrir o clínico, o que deixo o cabeleireiro ani·
modo. Joana vê uma coso poro olugor em frente
à Beleza Puro, Suzy imploro poro que Raul não
deixe Norma vê-lns juntos. Guilherme descobre
que o verdadeiro nome de Esle! é Rose Mario e

que elo sumiu após aplicar um golpe'no clínico.
Belão lento mudar seu comportamento no fren-

'

te dos amigos de Anderson.

DUAS CARAS
Lucimor aviso. Juvenol que'Ronildo e Solange
pegaram um ônibus. Juvenol vai otrós. Guigui
choro e pede poro conversor com Ronildo, antes
que Juvenol faço alguma coiso. O ônibus póro
em uma blitz. Ou.ondo o polícia ameaço entrar,
,Ronildo mostro que Solange é suo refém. Eviló·
sio converso rom os moradores do Portelinho,
acompanhado por Júlio e Misoel. Juvenol se

oferece como refém. Antônio se recuso o po
sar vestido de Nero. Juyenol entro no ôni�us e

Solange é liberado. Ronildo e Juvenol soem de -'

corro.

AMOR E INTRIGAS
.:

Dorotéio diz poro Volquírio que- elo é muito d'i·
ferente de Alice. Volquirio diz que Alice gosto
de semeara discórdia. Dorotéio pergunto como

era o relaclnnumentede Volqoiritl com Alice.
Volquírio falo mal de Alice e Felipe fico inco
modado. Felipe lento defender Alice. A.deloide
bebe limo taça de vinho e tento se aproximar
de Comilo. Comilo diz. que ainda sofre com a

folio de ·Morilio. Alice diz poro Jonaino que não
consegue esquecer Felipe. Mario chega em caso

.

e não encontro com Silvio.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Mario atravessa o parede e sai QO depósito.
Belo volta.correndo e surpreende Homenl-Gelo
carregando um balde de óguo. Ele ameo'ço jo
gar e Homem-.Gélo foge com medo. Mario volto

,

pelo parede e avisa que eles precisóm salvar
Cléo, Toni e Noé. Belo jogo águo nos três e o

gelo começo o derreter. Medusa e Metomorfo .

discutem e lutam. Gór os hipnotiza e, aviso que
eles nõo podem brigar, pois são aliados. Elo diz
que preciso achar uma solução poro ocobor com
CosSandro. Esmeralda' conto que êrneste nunca

mais voltoró o andor.
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. Snvia mat� FelTaço
··no final da novela
Especulações em torno do novelo de
Aguinaldo Silvo garantem que Mor�.
coni Ferroço terá um final trágico� O
empresário consegue convencer Mario
Paulo de seu amor. Enquanto isso,
Sílvio (Alinne Moraes) se convence

que somente conseguirá ter o noivo
de volto se eliminar Mario Paulo e

posso o perseguI-Ia. Elo tentará motár
Mario Paulo, mos Ferroço entro no

.

frente e acabá sendo baleado.

SUDOKU

.

, Atriz vendemansão

por causa de fãs
Renée Zellweger, o intérprete de Brid
get Jones, vendeu suo inonsão 'em Los
Angeles, por causo de fãs obcecados. '

Apesar de tér alegado, recentemente,
que se desfez do ímõvel por passar
pouco tempo no local, Renée assumiu
o real motivo: "Fãs sempreopere
ciom. Não é o lugar indicado poro

.

uma mo�o solteiro morar". Reneé
recebia tartes assustadoras, dos "fãs"
por baixo do, suo porto ..

o motoqueiro
ataca novamente

,

Brad Pitt gosto muito de ,andor de
moto. O veículo, avaliado em US$
100 mil, presente de Angelina Jolie,
parece ter agradado muito e.leíro. Ele,
é visto com fr�qüêncio se oventl!rondo
pelos ruas americanos com o moto,

,

que é super equipado. E mais uma
vez o ator foi flogrildocom sua moto

pelos ruas de Los Angeles: Precovid'O,
ele só onda de moto com jaqueta e

capacete. Oue exemplo!

SOBRE OJ060
É um jogo de lógicamuito simples e viciante. O objetivo
é p�eencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repelir números em cada linho e cada coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO '

SOLUÇÃO

'�"B)
ÁRIES

4.
•

(20/3 a 20/4) ,

r.... I
Ariano, aproveite

� � que hoje é dia de
Lua crescent� e dê

início a uma idéia que você tem
em relação o sua carreira. As
coisas começadas nesta época,
tendem a prosperar e dar bons
frutos e Saturno ainda o ajuda

"

a,estruturá�las.
, ,

'TOURO
.' (21/4 a 20/5)
Às energias do dià

, , estão fortes com
,

Lua ,junto a piutão
, e seria bom que você as usasse

para criar uma coisa consis
tente em sua vida. Faça algo
que'lhe dê mais confiança e '

/ que você sinta que não existem
limites quando se deseja algo.

Temperatura ameno no madrugado e em

elevação no período do tarde, Vento de norte,
o noroeste, fraco o moderado com rajadas.

� Fases di! lua

CRESCENTÉ

"

� Jaraguá Ho Sul e Região "

SÁBADO Ô", DOMINGO

Mí�: 15,° C
"

MíN: 17° C·
MAX: 29° C MAx: 28° C .

.

Sol com nuvens Sol com pancadas
dechuva

HOJE

'6'Mí�: t9° C
'

MAX: 28° C .

Sol com nuvens

)(
GÊr.1EOS
(21/5 a 20/6)

, ConlO Lua em
.

capricórnio e seus
. aspectos plltneta-

rios, o di!! está mais intenso para
você e lhe permite me�ulh"r nas
suas fantasias. Descobra " que
pode ser 'construído, que acabe
sendo um alicerce forte para você
acreditar em si mesmo.

L� LEÃO '

'

'tt"
, LIBRA

�..:> (22/7 a 22/8) ,
.

.

(23/9 a 22/10)
, • Leonino, aproveite Com a Lua no

..-;) '\.2-. a forte energia,
-

signo de Capricór-
celeste e coloque' I nio, o contato com

seu brilho natural em tudo que �eu passado pode lhe ser muito
fizer parte cio seu cotidianO'. especial e gratificante. Nada'
Com essa ener.gia, verá que as como matlir saudade daquilo
mínimas coisas, passain a ter que lhe traz boas recordações.

,
um sentido especial para você. O importante é ceastrelrsee
e as pessoas que o cercam. futuro sobre esse alicerce.

� ., CÂNCER'

"nr
VIRGEM "

,� � (21/6 a 21/7) . (23/8 a 22/9);::..I:;�� O áconselhável hoje
"

,A Lua em Capri-
, : 'para o canceriano, ' 'córnio, e a á(eG

que tem seu regen- . que ela ocupa em

te no signo oposto ao seu, é usar - seu. mapa, aponta um dia multo
sua sensibilidade para fazer cam bom para você sair'e colocar em

, que sua relação ÍI dois tenha prática seu desejo de felicidade.
,

um significado mais especial. ' O dia está bom para começar um
O dia está favorável para os ,namoro, mas mesmo que você já
encontros "fetivos. ten�a alguém, aproveitem.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Sua relação cam
vizinhos e irmãos,
pode ter um now

�gnificado, uma vez
.

que seu regente junto à Lua esti-
mula isso. HlÍ'a possibilidade de .

'

VOcê ter alguma revelaçfio sobre
questõés importanJes e que nun�
havia lhe ocorrido Ilntes.

CHEIA ,MINGUANTE

20/4 � 28/4

S�GUNDA'6'
,

MIN: 17° C '

.

MÁX: 29° C
, Sol com pancadas
de chuva

, SAGitÁRIO
(22/11 a 21/12)

"'Você deve apro"
veitar a oportu
nidade que a Lua

em C.apricórnio lhe dá hoje 'e

_começar a fazer.aplicaçóes GU

investimento que lhe tragam
lucros para se garantir num
futuro mais próximo. AnQlise
bem quol a melhor conduta.

-, CAPRICÓRNIO
'(22/12 a 20/1)

� Seu regente está
em bom aspecto

."
com.a Lua e isso

ajud� a consJruir sua·imagem
pessoal_ Cuide-se bem hoje. Pro.
cure fazer uma dieta alimentar
para manter seu corpo'em forma.
e ainda O' equilíbrio emocional. O
dia deve ser aproveitado.

O CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA. 25 DE ABRIL DE 2008

DIVIRTA-SE

o Tribunal
. Alguns jovens brigam e acabam indo poro
o tribunal. O juiz pergunto poro um garoto:
- Ouol é seu nome e porqye você estq
aqui?

'

E o Garoto diz:
- Eu sou o Joãozinho e estou aqui porque
ataquei o fmngo.

'

'Aí 9 juiz pergunto pam o outro garoto:
- Ouol é seu nome e porque está aqui?
O Garoto falo:

'

- Eu sou o Juquinho e estou aqui porque
também ataquei o fmngo. .

Depois o Juiz pergunto pam outro garoto:
- Ouol e Seu nome é porque você'está tão .

machucado?
O Goroto diz:
- Eu sou o fmngo!

,

AQUÁRIO,'
(21/1 a 18/2) ,

,Este é um bo� dia
para o aqugrlano

, ficar mais quieto,
sem sentír solidão. O aspecto
de Saturno com a Lua deve lhe
trazer clareza. Para contribuir
com isso, faça uma meditação.
Essa prática pode relãxá-Io para
você,estar ótimo amanhã.

PEIXES

'til.. (19/2019/3)·,
•• Sair com amigos
,�..", ,que você goste,

'

com os quais se

sinta respeitado, pode ser ulÍ1ã
'

óti",o alternativa para hoje
'

que Plutãó se juntá à Lua. É Ílg
portante que você sinta o real
significado de compartilhar
umo amizade coni igualdadé.'
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m O CORREIO DO POVO·
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Dor de.
amor·

, -.,..._

A gente encontra o homem das nossas
vidas. Ele paparica de cá, agrada de lá. E
nós achamos que encontramos o par per
feito. Seguindo um' antigo "costume", a.
gente namora, passa pelo noivado e che
ga ao casemento. E juramos fidelidade,

.

dedicação e amor "até que a morte nos

separe". Muitos casamentos seguem fiel
mente esse caminho e agüentam todos os

tipos de tempestades. No fim das contas
estão lá, os dois vel_hin_hos, de mãos da
das. nos fazendo desejar umo vida assim,
com um eterno companheiro. Mas nem

todas as relações (aliás, quase nenhuma .

'hoje em dia) são cssim.
E os romances terminam pelos mais

variados motivos. Uni desses motivos se '

sobressai. A traição. E com o conhecimen
.te dos Mos, quais são as nossas reações?

-

Até onde vai a nossa capacidade de per
doar? Tomar umà decisão é difícil. Deci
dir-se pela separação, também. Perdoar,

.

muito mais. Só você pode saber o que é
melhor. Não tenha medo de sofrer longe
dele. Ou detentar de novo. Saiba quando
estiver ferindo seu amor próprio. Siga os

seus sinais. Obedeça a seu coração. Des
conheçó o autor da frase "Ninguém pode
amar por você e sentir a dança do amor
e da dor em seu lugar. Sua vida, só você"
vive", mas é a mais pura verdade.

_ "

MULHER-�-�-�----

Ô SILÊNCIO DOS
AMANTES,
(lya'luft) Ficção
A conceifuada escritora volta ao

mundo dn ficção, ubenícndn confli
tos familiares e afetivos, aplicáveis·
a qualquer pessoa, fazendo agente
se senU'f os próprios personagens.

r------·--------------�--·i
I

I
I·
I

[. 3055-3885 i
!

"

�w.la�rosach��e.blo••�t.com 1
�------------

,.

Casais de idosos que circulam
por aí enchemde esperança os

jovens apaixonados que fazem
planos de casamento

r '- CirurgiaPlá;tica
'

( � Micr.��irUrgia '

Dr. Rodrigo Tanus
CRM .sc. 13079 ·RQE:_6360·

�. �pecialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Ptésüca

,�
- Míc;rotransplante capilar ' Otoplastia

�
- Prótese de mama

.

". Redução mamária

�
, LipoaspiraçãO ' Abdominoplastia

;;
- Rejuvenescimento Facial -Rinoplasüa

o RuaJoão JanuáríoAyroso, 747

@ Tel: (47) 3370-6149 • Jaraquà do'Sul
_ ywww.drtanus.eom.br

NUNCA -SUBESTIME
UMA MULHERZINHA
(Fernanda Takai) coritos e Crônicas

Uma coletânea de textos que a

vocalista da banda Pato Fú escreveu

para alguns jornais, coni muito bom
humor e sensatez.
* livros da livraria e Papelaria 6rafipel'

BISCOITO DA SORTE

•• Vem o inverno, mos de
pilação não. sai de moda. I

Nunca. Afinal, mais do que.
puramente estética,.é um ba
nho de bem estar é capricho

'. com nós mesmas. Ok, nôo, é
tão fácil e sjmples, tampouco
indolot livrar-se dos malditos

, pelinhos. Mos a sensaçõo�de
. '. pel.e lisiilhô e/macia compen

sa todos os gritos, palavrões e

agressões à pobre depiladora.
Aliás, 'Perdão à ultimo que se

arriscou. Prometo pagar o do
bro na próxima .

• Bendito aqvele alemão,
que em 1853 resolveu, à,
pedidos, inventor uma calça

.

resístente.ue um tecido que
. só era us.ado .c.omo lona e co-

.

bertura de carroça. Mal sabia
.

'esse hQmem,. gge passados
;

. mais ,de 150 anos; a calça. '�

jeans (trabalhada e aprimo-'. 1
roda) reinaria. absoluta, in
dispensável e para sempre. E
só pra constar: O tal alemão,
de nome Oscar levi Strauss
fundou"o que é hoje, 'a maior
p,rodutora de jeans ·m,undial.
ALevi's Strauss -& Co.

'Para a mamãe vaidosa, O Atelier
'do Perfume, no calçadão, tem kits

.

de colônias, óleos, sabonetes e

cremes, além das graciosas
maletinhas de maquiagem. Sem
esquecer que depois ,do curso de

maq_IJiagem que a loja.
proporcionou, a marta Duda
Molinos vai fazer brilhar
os ethinhosdn mamãe.

Colares cheios de graça
e estilo e sapatilhas
lindas, para lá de

..

confortáveis, mais uma
-�;-�

gama imensa dus mais
..;; .Iindos acessórios que'
� você encontra na loja
• .

Acessories, no
. Calçadão .
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BELEZA

Registro na Anvisa e descrição da fórmula devem ser verificados

.. j

É certo que um número Você sabe o que significa a

maior de mulheres e homens palavra "hípoalergênico" escri- .

procuram por produtose tra- ta no rótulo doscosméticos?
tamentos que· .melhorem a Esta palavra é usada para
aparência ..A estética deixou indicar que 6 produto foi tes
de ser luxo para tornar-se item tado por médicos,· ou labora
quase essencial para sentir-se tórios, alergologistas, assim

. bem consigo mesmo. É certo
:

raramente causarão alergias
também que a' indústria CbS-· em seus consumidores. Os
mética tem se empenhado em especialistas no assunto expli
pesquisas e as novidades na cam ainda que tais cosméticos
área são constantes. Apesar de têm uma formulação diferen
ter muita gente séria atuando . ciada da qual foram abolidas
neste mercado, cujos produtos. inúmeras substâncias as quais
cumprem o que prometem, sabidamente causam alergias
outros não são tão confiáveis e outras reações na pele.
assim e o consumidor muitas

.

Outra coisa, leia a compo
vezes fica à mercê de engana- sição do produto e todas as

ções que, além de não serem informações que constam do
o que parecem ainda podem. rótulo ou bula. Agora, se a:

causar alergias e outros danos novidade não tem nada disso
à pele. escrito no rótulo e nem bula,

Por isso, atenção na hora de
-

.

então fuja porque você esta

comprar cosméticos, lembran- rá adquirindo um produto de
do que a maquiagem também procedência duvidosa.
entra neste esquema.' Quando se fala em cosmé-

'

.tico .geralmente se pensa em

cremes de tratamento, mas o

termo engloba também a ma

quiagem. Muito cuidado na
hora de comprar os produtos;
é comum relatos de alergia e

coceira nos olhos por causa de'
rímel, sombras e lápis. Neste
caso vale a dica: procure pro
dutos idôneos, de marca reco

nhecida. Geralmente também
têm a inscrição hípoalergêni
co.

Os cosméticos têm a fun

ção de tratar e melhorar a

saúde da pele, fazem urn bem
enorme para a auto-estima e

.podem (e devem) ser usados,
mas é recomendável uma visi
ta ao dermatologista: antes de

optar por este ou aquele.

Os cremes, além de
hidratar, f.,ncionam como

tratamento da pele

o
,""

.�
_J
:::J
>
'O
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/

,05 sabores Duas Rodas estão presentes em diversas marcas de alimentos do Brasil
e domundo, proporcionando experiências sensoriais únicas e inesquecíveis à vida
demllharesde pesscas.

.,

.

São mais de 3 mil produtos, desenv�lvidos através da perfeita combínaçáo entre
talento profissional, tecnologia de.ponta e constantes pesquisas deme.rcado.

.

Soluções personalizadas e inovadoras, criadas p-or urra união de habilidades, que
visam a satisfazer os mais variados .nichos, gostos e estilos e, principalmente,
promover o sucesso de todos os clientes Duas Rodas.

Seja você cliente, seja-você consumidor: a Duas Rodas se dedica dia-a-die para
levarmais sabor à sua vida: -

DaasRodas'
Industrialwww .d ua s r o d a s .c o m

Balanço Patrimonial da Socie
Ençerrado em

ATIVO

dade Cuitura Artística - SCAR

31/12/2007 31/12/2006
11.131.472,12 10.951.83941

791.809,21 625.7Ú.37
195.079,13 162.763.74

89.513,03 78.986,95

507.217,05 383.961.68
<'

10.339.662,91 to.326.127 04

826,2.1 826.21

10.338.83670 10.325.300,83
.. 11.131.472,12 10.951.839 41

. 541.76987 558.171.23

32.887,88 0,00
508.881,99 558·171,23

10.589.7Ó2.25 10.393.668,18

1.660.23.9,53 1.922.391.14

180.300,00 261.095,94
405.930.40 399.800,00
51.02540 121.800,00

488:515.60 226.047.36

-- _ .... _:,313.304,6� f-.
141.576,8.0

__ ,-_.....
99.J 35,35

__ 74.240.!.�º
5.1.669,91 42.12810 .

. 38.55742 36.444,40
10.616,62 59.257,84

21.184,15 õO.ooO,OO

0.00 500.000,00

1.464.205,46 2.148.696,27
,

161.761.96288.486,28
13.52694 53.877,21;

,

154.293,35 98.556.92

568.111,57 787.549,57

0,00 499.948.82

44.81�,2() 56.201,48

í'
� ... .!OO.ooO,OO ,,__._...,.-_ O,O!�

. \ 294.973,12 390.800,24

T 196.03407
, (2i6.305,13)

dezeinbro de 2007.

Devanir Danna
Vice-Presidente Administrative
Financeiro

,

-
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CIRCULANTE
. Disponível
Aplicações
Outros Realizáveis.
PERMANENTE

.

Investimentos

Imobilizado

PASSIVO

CI�CULANTE
Obrigações Soe. e Trabalhistas
Contas a Pagar
PATRiMÓNIOSOCIAL

RECEITAS CORRENJES
Subvençao Municipal
Subvenção Estadual

Subvenção Federal

Doações
Locações
Cobrança Mensalidades
Receitá Ingresssos
Receita-Amigos da SCAR'
Receita de Aplicações
Outras Receitas.
FEMUSC-FestivaJ de Música.SC

DESPESAS'CORRENTES

Salários e Encargos Sociais

Viagens e Estadas

Energia Elétrica

Serviços de terceiros"

FEMU8C- Festival de Música SC
\

Despesas com Segurança
Doações

Despesas Diversas
• RESU.LTA'DODO EXERCíqo - SUP)j;RAVI

Jaraguá do Sul, 31 de

Monika Hufeniissler Conrads

Presidente

VanderneiMarquardt
.Tecnico em Contabilidade C.RC/SC: 23.843

VITRINE-------'--.:..___'--------
r

.

Prêmio Objeto e Oficina dé Design
. Oma parceria entre o Museu do Obj�to Brasileiro "A coso" (www.acasa.

org.brJ, de SãoPaulo, e Orbitato � Institutode Arquitetura Modo, possibilito
o lançamento do 1° Prêmío Objeto Brasileiro no estado. O coordenador
do prêmio, o designer argeotino Christian Ullmann "ministro uma oficina
de Design sócio-ambiental de 28 o 30 de abril e realizo o abertura oficial
"do prêmio em Pomerode também no dto 30. A:. oficina busco alternativo
racional de uso dos recursos. Professores, preílsslenels-e estudantesde de
sign, modo, arquitetura e artes, artesãos e interessedos em concorrer 001°
Prêmio Objeto Brasileiro formam o público alvo. A oficina é réalizada no

sede. do Orbitato - Instituto de Arquitetura Modo e Désign, no Porque de
Eventos de Pomerode. O'investimento é de R$ 320 (R$ 280 poro estudantes).
·Informações: .(47) 3395 1722 e {47) 913,5 5854.

-Curso para servidor público
No segundo-feira, dia 28, li Assessoria de Dese'nvolvimento H"umano

do Prefeitura de Jaroguá do Sul e o .Escola de Governo do Microrregião do
Amvali oferecem o curso "Comportamento e Mudança", destinado li todos
os servidores públicos. O curso é gratuito e ai:ontecerá no sede do Amvali
dos 13h30 às 17h. O curso será todos es'segundus-felms nos dias 28 de
abri.!, OS, 12 e J 9 de maio e ministrado pelo coordenadora do ADH, Rosane'
Vera. Outros informações pelo telefone 9922-0249.ou 2106-8213.

Oficina produz máscara de couro
'Com o objetivo d� proporcionar uinO'Oficina de.confecção de máscaras

de couro à comunidade,.'o ·Grupo de Teatro Gats traz o Jaraguá do Sul o

artista nordestino Moisés Bento de Souza. Moisés, também conhecido como

"Mamulengo Genti!", estará em Santo Catarina nos meses de abril e maio
realizando trabalhos com grujWsde teatro do região. A oficina ocorre do dia
2 o 5 demaio, no sede do Grupo Gats (Av. Marechal Deodoro, 1082, solo 4).
'A inscrição custo R$ 120. Outros informações pelo telefone 3275-2309.

"'<'" "

FALECIMENTOS
"

. ','

Faleceu às 4h30 do dia 24/4, o

Sr. Joüo Jorge de Oliveira, com

idade de 80 tinos, o sepultamento
foi realizado dia 24/4, com saído
do féretro -�o Capela Mortuário
do Vila Lepzi, seguindo poro o ce

mité'rio de Chico de Paulo .

.
Faleceu às 18h10 do dia 23/4, o
Sr.. Estcmis!(!!J Rurlu, com idade
de 79 anos, o sepultamento foi
reol'izodo dia 24/4, com saído do
féretro do Capela Mortuário Ma
rio Leier, seguindo poro o cemité

rio. do centre,
'

Faleceu às -Uh do dia 23/4, o Sr.
Hamilton José Adõo, com idade
de .55 o"nos, o sepultamento foi
realizado dia 24/4, com saído do "

.

féretro do Capela Mortuário do
Vila Lenzi, segui'ndo poro I) cemi
tério Municipal do Vila Lenzi:

LOTERIA

. CONCURSO N° 963

15'- 11 - 31- 48 - 50 - 59

CONCURSO N° 821

12 - 20 - 23 - 25 - 30
39- -.£U�-50
55 -

Curso êm. negócios
internacionais. '

Com apoio do Cambro (Câmara de
NegóciosJnternacionais e do Núcleo
de Comércio Exterior ACIJS-APEVI),
o Banco do Brasil realizo' no dia 28
de abril o treinamento· sobre cor

to de crédito. O objetivo ,é 'pe'rmitir
. aos participantes íntormuções para
o análise dos cond'ições que envoi

. vem os negociações lnternncionels.
permitindo uma maior segurança. A
atividade será conduzido pelo ins
trutor .Gilson Luiz Barreto e destino
se a. empresários, profissionais do
área de comércio exterior e demais

. interessados. O investimento é de R$
240 poro nucleados, R$ 260 poro as

sociados em gerol e de R$ 280 poro
demais interessados. Informações e

inscrições pelo telefone 3275-7017
.

ou pelo e-mal! treinamento@acijs.
-ccm.bt O curso tem cargo horário dé
7 horas, dos 8h3G. às 16h30, realizo
do no Centro Empresarial de Jaraguá .

do Sul.
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Jornalista Amy Sutherland sugere em livro dico,s poro os mulheres 'adestrarem os homens', como se foz com.animais

O QUE VOCÊ ACHA DE UM MANUAL
PARA DOMESTICAR HOMENS?

'r - •

BIANCA CAMPREGHER,
20 qnos, proinotora de vendas

"N�o vai da� muito certo, é
estranho. Não preciso domar
homens. É só ter amor e

'. respeito, as coisas vão dando
certe".

.'

t.le.�l.t
PEDRO DA SILvA BONifÁCIO,
45 anos, comerciante

"Coleguismo, compreensão,
paciência, isso servé poro do
mar. Antes era ia mulher, agora
é o homem que se controlo na

relação". .

. I

KATIA EHMKE; 24 anos,

operadora de produção '.

"Eu acho interessanie. Hoje
em dia o homem está tão
complicado que nem ele se

entende. Precisam conviver
com o mundo feminii1o'�.

"

CLEUZA DAPPER,
28 anos, do IClr
"Eu acho que não tem nada.
haver lsse.de domar o ho
mem. Cada um ·tem seu jeito
de ser, devemos respeitar
isso" ..

ENI RODRIG,UES, 24 anos,
consultora d, vendas

.

,_

"Por um lado seria ótimo,
mas a palavra domar é muito'
forte. Nós não aceitaríamos
ser domados, por que eles
aceitariam?".

.� .fa: 'r
ADILSON JOSÉ fERNANDES, ,

32 anos, motorista

"Acho uma ótima idéio, porque
o homem ainda' não perdeu
a mania de ser llJachista. O
manual ajudaria a mudar. Eu
me enquadro".

O CORREIO DO POVO rnSEXTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2008

COMPORTAMENTO

Manua ..

p_ara
adestraro
companheiro
Livro que ensina técnicas para
domar homens provoca reflexão
JARAGUÁ DO SUL pensam em comportamentos

'1\s mulheres existem 'para apenas como comportamentos,
que as amemos, e não para que Não ficam questionando se eles
as compreendamos". Afrase es- estão certo ou errado". O feitiço
críta pelo irlandês OscarWilde, 'para amansar os homens virou
no livro 'Aforismos ou Mensa- contra a feiticeira. Amy diz que
gens Eternas", esconde duas se irritavamuito com as manias
faces do pensamento feminino: do marido e depois do "treina-

'

a satisfação 'pelo oculto do seu mento" passou a ignorar o q-ge
sentimento superior ao enten- lhe incomodava. "Percebi que o

dimento masculino e a revolta Scott era avoado mesmo e que
pela falta de esforço do com- os esquecimentos dele não re

panheiro. A expressão é tanto' presentavam uma afronta", re-
-'

enigmática quanto conformista, gistra a jornalista no livro.
mas OscarWilde,apesar de ten- Algumas dicas de Amy para
tar, não é um profundo conhe- as outras domadoras: nada de'
cedor das mulheres. Também cara feia; dê bronca sorrindo;
é dele a máxima '1\ história da ignore o comportamento que
mulher é a: história da pior ti- quer. evitar e aplauda aqueles
rania que o· mundo conheceu: que pretende incentivar, O li
atirania do mais fraco sobre O' vro estimula o' autocontrole
mais forte": Talvezamaior insa-

.

como a melhor maneira de re

tisfação do escritor seja não ter solver conflitos e evitar brigas.
vivido o bastante para conhecer A mulher deve .observar o seu

o atual guia de adestramento de companheiro, as prioridades
namorado e maridos. dele; sem sufocá-lo. Durante a

Lançado há dois meses nos
.

entrevista a expressão de dúvi
Estados Unidos, o livro "O da foi trocada pela negativa, a

que Shamu me ensinou sobre maioria não concorda que os

Vida, Amor e Casamento" con- homens devem ser adestrados.
ta a história da jornalista Amy Porém,'.o entrevistado Adilson,
Sutherland, que acompanhou José Fernandes confessou que
durante um ano alunos de uma esse manual o ajudaria: "Estou
escola de treinadores e, aprovei- sozinho porque me enquadro
tou as lições para aplicar no seu como machista, mas estou ten
casamento. Eladizque os resul-' tado mudar".
tados foram positivos e escreve

em seu livro: "Bons treinadores LUCIANA DE AGUIAR

. Percepção do especialista
A psicólogo Juliano Bardélla deu

.

"Geralmente o mulher é visto dando
..
0 sen opiniõo sobre adestramento' ��owzinho, mos se elo conseguir se
sugerido em livro. "Cod� individuo. 'controlar' vai amadurecer com seu
temseus instintos e desejos, seritl.im- com.panheiro", dest0CC!-. A psicólogo
possível". Elo explico qúe"há atitudes disse que nõo existem .regrgs puro do-
que favorecem o bom convMo, como mor e quem foz isso �'acaba. npo tendo
arnot m.uito �onv�rsa, ficar otento'..qo um relaciÓnqmento"•. Ela't�plDém dá
cOÍ11portomêntô do ptrréeiro, rião' fazer' uma dicà: "Nem sempre Ville o peno
algo por interesse; esperando retornó:. ter um :cachorrinho' dó seuíedo".

�:'.,.�.
." ,

',-,

,

,
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'POUCO
·CASO

O Brasil, vejo que vergonha, ocupo o

primeiro lugar em índice de incidência
do honseníose. Foram mais de 50 mil
casos novos em 2007. Mas uma noto
técnico do Ministério' do Saúde con
fesso que o governo'recomendou odiar
componhas de esclarecimento sobre o

doença por falto de medicamentos.

ROCK
A Chdperia Bierbude apre
sento, hoje, mais um açüstico

. do bando Tribo do lua, com
seu pop-reek contogiante.
Boa pedido.

" O que maisse
deve desejar é o

melhor que se
..

'pode escolher"
PE. ANTÔNIO VIEIRA

O LEITOR DO DIA
O leitor de hoje é o meu amigo parti-

.

euler e gourmet dos bons Tato Bronco,
que além de ler o coluna poro ficar
ontenodo no que acontece .de melhor
no nosso sociedade, comemora o seu

aniversário hoje. Parabéns, amigo!

TRINC-HEIRA
Depois do clima bélico com o Venezuelo

.. e o . Bolívia, o presidente lula enfrento
outro horto de pepinos. Agora é com Fer
nando lugo, o presidente do Paraguai:

-

As bonitonas Lizete Schappo, Priscila Rasniak e Keidy Daiane Cavalcanti,
no'lançamento do Festa do Champanhe, no Coso Geraldo

MAIS ECONOMIA
.

O Perivoldo entrou em coso esbafori
do, transpirando por todos os poros,
o língua quase batendo no cintura: .

.

- Estou esbogoçodo, minha nego!
Estou morrendo de cansado ...
- E por que esse cansaço todo?
- Vim correndo atrás do ônibus e, sem

conseguir ólcançó-Io, acabei chegando
até aqui. Meu consolo � que economi
zei o dfnheiro do condução.
E o mulher:
- Mos tu és burro mesmo, hein
Perívoldo? Por que não vieste cor
rendo atrás de um táxi? Terias eco
nomizado muito mais!

. TREMORES
Fortes tremores de terra foram sen
tidos � assustaram opopulação de
pelo menos cinco estados brasileiros,
principalmente no regíão Sudeste do
país. Coisa até enJão nunca visto em

nosso maravilhoso Brasil. Temos que
pedir proteção divino.

AMIGO .: -,

Ele é um dos grandes amigos deste
colunista e hoje terá seu telefone
tocando em razão do idade novo

que comemera Falo do empresário
Jurgem Joestlng� o Igue, pau poro
todo obro do Juventus. Um obroço�

Marcel
Heineck de
Compos,

colou grau em

Arquitetura e

Urbanismo e

foi comemora'r
no Itália

MUITA CONCENTRACÃO·' '.,
Olho só, o hábito de ler no bon�eiro acabo de ganhar um componente moderno.
A empresa espõnholo Empreendedores está lançando rolos de papel especial,
onde aparecem impressos clássicos do literatura mundlnl, poro que o usuário
leio enquanto permanece no "trono". O produto, vendido só pelo internet, inclui
trechos do llternturd clássico, tentro. poesia e até textos sagrados do Bíblia e do
Budismo. Que tal?

.

A Relações
Públicos Marlene
Izidoro do Costa
com o Dr. lçami
Tiba, durante
rasante no

hotel Kayrós

I

TE CONTEI!
• O tempo está esfriando, que:
coisa boa.

.

• Aliás,' o look do estação em
Joroguá são os botos de" cano
longo e calço comprido poro elos '

e, poro os homens, calço jogging
em todos os lugares. No calor do
cidade, é dose!

• Errei! Comentei no coluna de.
ontem que o meu amigo Jucélio .

Plonirichek comemorava fdode
.

novo ontem. No verdade, gente, o,

certo é hoje, dia 25.

• O meu obraço'de hoje, cheio
. de energias positivos, voi"poro o
italiano dos bons Joãozinho Julio
Depiné, que além de leitor assíduo
do coluna, rijudo este colunista com
dicas e opiniões. Um abraço! .

.• lembrem-se de-sse nome:
.

Hzn .Corolino Boz. Com certeza,
será um dos grandes nomes do
Kickboxlng cato rienense.

• Sábado, dia 26 de abril, aeon
tecena Momma, em Pom�rode, o
2° festa Beneficente. No evento

.

muito músico sertaneja com b
.

duplo Doni e Rofo e o grupo Bom
Astral. Vale o peno conferir! O.
frege começos às 12 horas...

• No sábado, tem festa à fanta-
sio no Sindicato do Vestuário, no
IIho do figueíro. A promoção é da -

turma do BMS. Mais informações'
pelo fone - .8427 0581. Taí o recado.

.

• Morino Soares Veiga e Reinaldo
êemes Bossi, casal apaixonado que •

desfiJo em todos os lugares mais
" movimentados do urbe sorriso.

• lembrei de uma frase que
,

marcou: "Me trote com sincerida
de e com b coroçãoll•
• Com essa, fui!

DICA DE SEXTA
Tomar aquele chope

esperto no Meu Boteco.'
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CLASSIMAIS SEXTA-FEIRA, 2-5 DE ABRIL DE 2008

EMPREGOS I CURSOS I CONCURSOS

FÁBRICAL'!
NOBRASIL'
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� Umilal:;<:ws � iJlt¢Ol'ltlç:� wrnp� (:on!ltllm nalI,CO'f1If1Çbt)II4() S�tI),4i� Ill) memento da eotltntmção. PImI mais ,"�S,'C<>tISUIW I) carrowr tkf II(!QUtuS Í.1e 1IlJ!S concr.�3. O rugls!rc uesse pJllnÔ na suoo�� IMlpfic� pat' parm dli autarqula. tne� OU'ft!Wmt'f1dlsçUl) a &l<ln:ommialUaçÜ(l." AI$'condlç:Õ6S ncíma, p#ro
OOlJUW, flrllIDCmnulllW II 11Ifflinu, tIi(lv(iHoo!l OOlllll'rrt!t�a it'S 'tUlN1!l'S �!fit;ltll (ffi C\lm�ll� OPA 2008. Iktrifjqlle ti t!,l�l� tm $\!��(lflária fleflitull. (5) Prtl',-"1J â vlliW lIáhl.1o f� fMl).._�11.I:).J6VW-Al!x, tom P!lltUflt $Ólidit 6 fnlte I!�u,E.�: io1Jl.l'i<I.tI�, t\l) ?r�'á 'ltNvDUOO� Clw CiltI'l)(la Zp.l.0 16¥ HI-Flex.

.. litmdldq 1l<'l'Ia lflternnt, (lorn pintura ooUdo\ � frl�n int:hlsn. I<lltoqlm tom!!20 unh1ade5. (7) Preço l!t vls.m vMdq paraLoganlv.rtl_tftlu:& 1,0 16\1 HI-Flnx,com p!ntum�UiJn ti l1'eoo !oolmlO-. Es,!(')(!Jre;lf) ufUú.'de:s....�3jlh�.ooprograllln do ,mml.loonçM prot'.tlf\ii..,do PflIO Marlluls do {'oaranttll fi MamltençM,.(::(lO,<;lMrandB mtt.'lqenl méd!l\ dB 15 mil km/MQ,

HemuI!Sa��c�leeom3amslWgmmrtmQIJ1OOmllqulliUnetmll.Q�,OIXN't'1U'prlrneirtl,C<II'ltUt�.:sw,�IS,t:utm�uSt:llbcl0t:Idnsl1Q�!(IQ�.t$�0tett:u",�oo23a2714l2OOae!�dMUtJ!iEmtnqOOSdj5tr1boft1O!!:n;).5CCNu:.(l$��uIt:,CMsuHe$OOCIm<:¢s:snmá<iaficnaunparaln�ftIl3Ção
SOOI'eoo !l'S�dispo�As. MOJ. di$(llasl(mek>$âu IJ'I(llamenle iIUHtnnlva,.lIIgvn!l if>m'SmOlltr.tOOsefU"l.munc�l!iioUPCkmats.elCtJ�s ulouroWfl!m-lS1:l.avarsõe,�ffic:as:. �'f1le a· ...m. CUlto$� �ça.pocIeft)saMl.r ... ldas. C!fftÍli�'dI!l'ÚW�SE.Afltt1rIl"0(l.'017312OO7I!SEAJ;tMf" 1I"00I0t1412007,
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..............OPORTUNIDADES"

. lta-1e\ra das 8:00 as 11 :30 e das 13.30' .

. _
_ de seQ�nda a se '.

. _. . as_17:ao
Horário de atend\mento- _." .

,

..

(47) .3371-8075
www.ba�kl!com.br

selecao.iaraguadosul@back.cqm�br

AJUDANTE·DE PRODUÇÃO�CONTRATAÇÃO IMEDIATA - Para atuar no bairro Rau.. MECÂNICO MONTADOR-DE MÁQUINAS - Ensino médio completo. Conhecimento na função.
AUXILIAR DE 'ELETRICISTA - Ensino médio completo. Desejável conhecimento básico· TECELÃO-EnsinOfundamentalcompleto, Conhecimento em tearcircuarouremneo.
sobre instalação elétrica.

, .

AUXILIAR DE INSTALAÇÃO - Ensino médio em curso.' Necessário cursos na área de el�trica .

e/ou eletrônica. Conhecimento "em instalaçao elétrica resldenclale predial, 'Ou com instalação'
telefônica.

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

.
.

COZINHEIRA - URGENTE - Ensino fundamental completo. Conhecimento na função.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL -:- Ensino técnico cornpleto. Conhecimento
em manutenção de ernpâhadeíras.

.

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos '

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

Fone (47) 3371-4311

Fax (47) 3275-1091

recrutamento@humana.com.br I ww;humana.com.�r

. - AUXILIAR DE PRODUÇÃO - VÁRIAS VAGAS - Não - MONTADOR DE MÓVEIS (8866) ,'.
exige escólaridade - Para Empresa de Alimentos. (Vagas - MONTADOR DE PAINEIS ELETRICOS (-8884) - Para
Efetivas-l°,2°e3°turno).. Guaramirim' .

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8795) - Serviços·gerais .. -OPERADOR OECNC (8813)
.

Residir.no Bairr.o Garibaldi ou proximidades. - PEDREIRO E AUXILIAR (8845/8846/8883)
-AGENTEDEVIAJEM-ComconhecimentosemAgência - PROJETI$TA (8909) - Possuir curso de
de Turismo e sistemas. designer,Arquitetura ou técnico de em projetos de.m,óyeis.
- AJUSTADOIÜ1ECÂNICO (8913) . - PREPARADOR DE PASTAS - ESTAMPAS (8895)
- ANALISTA DE DEPTO PESSOAL (8921) - SOLDADOR (8774/8857/8�98) ,

- ASSISTENTE DE LOGíSTICA (8920) - Experiência em .

- SUPERVISOR D� PRODUÇAO (8917) - Plá�ticlls
importação e compras e Fluência em inglês. - TO�NEIRO MECANICO (8813)

. .

.

- AUX. TÉCNICO (8919) - Mentagem de maquinas' e � TEENICO, EM V�NDAS (8839) - Acessonos para
ferramentas elétricas

-

Veículos,
.

- TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO (8867) • CLP}ALDEIREIRO(8860)
.

.

_ TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (8871) -

- CONTADOR (8753/8915)) - Supenor Completo/Com Com experiência em RH. .

Experiência.' _ TÉCNICO DE LABORATÓRIO (8933) - Atividades
- CORTADOR DElECIDOS (B899) voltadas a análises' de produtos/materiais; analisar e
- ESTAMPADOR (8899) realizar a manutenção dos equipamentos do setor;

-

- ESTILISTA (8914) pesquisar e desenvolver matérias primas e métodos
- ELETROTÉCNICO (8856/8934)' analíticos.

.

.

- ESTAGIÁRIO (A) (8807) - Cursando Secretariado Conhecer. conceitos básicos de progra�as da qu�hdade;
Bilíngue ou Executivo (com boas noções em Inglês ou conhecer conceitos de cromatoçratía: possuir bons

Espanhol)" .'
.

. con�ecim�rítos da Química Orgânica e analítica; noções
- ENGENHEIRO MECANICO'(8855) , em intorrnáticajwlndows, word, excel,mternet), conhecer
- FUNILEIRO (8859)' conceitos de técnicas de extração; domínio dá língua
• FRESADOR (88l3) . inglesa

.
_ .

.
- MECÂNICO DE. MANUTENÇÃO e AUXILIAR - VENDEDOR EXTERNO (8861)-- Venda de materíaís

(8810/8887) elétricos emgeral..
.

.

•

• MÉCANICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS - VENDEDOR(A) EXTERNO (8819) - MóveiS. .

(8873)' - VENDEDOR EÍ<T�RNO (8849) :- Material. de
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES Construções/Acessórios. .

.
.

(8873)' "

- VENDEDORA EXTERN� (8874/8912).- Publicidade' _

- MECÂNICO DE ÔNIBUS. (8879) .

- VENDEDOR INTERNO (8854) - Matenal de Construçao
- MARCENEIRO EAUXILIAR (8843/8885) - VENDEDOR INTERNO (8910) - Móveis sob medida.

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

receptivo.
, -Ó.

TORNEIRO MECÃNICO..., Ensino fundamental completo. Conhecimento na função.

VENDEDOR INTERNO. ..:.. Ensino médio completo. Conhecimento e habilidade em vendas.
Informática básica. Dispo,nibilidade para atuar em horárío comercial.

.

.

,

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

Desejável conhecimento na função.'

.��
.

- .

w

/<G�,

aio de 2008

I'

dÊ!senvolvimento do trabalho na área
, A'parte de çlepartamentq pessoal.
J�,ia agosto ?009'*,

At .J'araguá do Su

...8400 - www.sc.senac.br
.' '1
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ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ-DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E n° 18é

,

,
28/12/1999 - Registro n" 4480

IMAGEM PESSOAL,
.'

- Cabeleireiro, - Estética Facial e�Corporal
- Manicure e pedicure - Unhas Artísticas --

- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
:. Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu'
- Oulropraxía ,

- Massagem na'Cadeira Ergonômica

RESTAURANTES EM
, JARAGUÁ DO SUL.

DATA: 05/05/08
TRATAR: 3371-'0072

CONTRATAÇÃO
,IMEDIATA:

Contrata-se pessoas
com experiencia em

vendas, interessadas
enviar curriculum'

na Rua João
Marcatto 1·42, centro

. Jaragua do sul.

Contrata-se
Vendedor(a) externo que possui veículo próprio

para trabalhar Jaraguá do Sul e região.
Tratar com Rubiana no telefone 3055-0747.

A Portal'
Imóveis está
selecionando
corretores.

Tr: 3376-0102
ou 91'01-82.8�L

,
'

CONTRATA�SE
.,

"PROFESSOR'DE TECLADO

Tr: 9118�3883 com Walter'

A REDECRED,

TEM
CRÉDITO PARA TUDO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1&

JARAGUÁ DO SUL

ANALISTA DE ENGENHARIA

l�iP�jróllmlPlíJl.®iruJóUl .

SiljllJlfmrrfWf6JmljJ�!.óll!IllJruljmml�
áIJl!lfflmj)IllJlIt:lylmn"ál11!lliilllálJllflllíl!l$�
JI�áIJlfJ!jlll�

.

ANALISTA DE PCP
@)!lll�WrflJI�rt19rt'i1f!lj)
rfWIbilIWlJllltJirul.!!itiJliOllSiijAArmréIfll
am®mlinwóUlólJiftjJ1lJltll.

=�ROCESSO_S� RAMO·

l�iPiPJii!ruJmiflllSiljllJlfiw"
@)f11Il)jtlpóUl�llIfdlll�.
@)Jl/lrulitrulll!PrflJIfIill•.
ANALISTA DE RH

.

���!I!ID.�imim!P<llS!ft1
fmtltt!áIJl�\jJá!jl,'lim<llS!fIlalf\1 rtft!$ .

�tlfmlllJífl1ál1l�rJl<lIJlm�:
t®lrultll$!l!íffiláj�!ttrumfill
AUXILIAR ADMINISTRATIVO -

COMERCIO EXTERIOR
rfulsJIilíJIJlJélfl>'!Í!lj)�fmrélfllc®l1TJÍíjjill
6}Í!\jlriJ)f<llS!f11ll!ft!PG!lJ�.JL

'

õlilj:Jmoillil�jIl!l:tIláttllllrrOlltllll�_
I'iíi�.

. .

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
õl_JillilillrulJl!l!íffilál!llllr6if1ltlulrmill·
rIlJlfftllI1rfWtlllIiffilt.ílt1iruJrJiilfll!rn!l!.
rfulsJIili.'iJlJélrulj@rmJíjjill ólllfI)lllft\jJóUl_
�.
AUXILIAR FINANCEIRO.

;j!PgJWólllfI)lllJi!P.l:ÍlJl,'ljjilWllJ�
�flirnjÍ!lj)SUjlljlfij}J íl&rtIlI!JlifflJmlP

- �-�OPORTUN IDADES ------.,_--.- ... �.-....-.----.. -- .....-.-- .. - .....---.----.----

Melitores .ltumanos.
8 i RECRUTAMENrO E$ElEÇAO • (ONSUbT(JRIÂ, ... � EiiÁGIOS

Rua Àenriqúe Piaiera, 103 ..

- Centro Tel.,3276�0700;,
,

",.

i
:,�

_....-I.111U!IS f

éIflltruÍnlllíláliJllljlJlrlfl�iIl.ílw
<llS!1m>�Ílljf!rulllIIfl!l!ll\"á!lfl!lilll\llÍl�..

CAI�1!
rnlÍl)1llloillll_lI1.llliliál.OO!rI{ll1§
JIlWlíruíJ!alllll;lltíl!lUlirrijl!lUl1iliillltíliIJ�
1fIlj)1llil.�MJ�!IlIãlllC®I\]tIIíl\ll�
�.c®Oll!ulil1lllllbldtá�.
COORDENADOR DE MARKETING
�iIlllSiljllJl'iIlr�lítlíJ®iJ�..

�ifflJmijJfIlilàÍ®.!lIfl!l!�fi\ll.
�Mlc®OIl!ulíl!lll1l\!lt1lll11il11iml
IIffill11il_.
COORDENADOR FINANCEIRO E
CONTÁBil.
IDIb'1i@_liIlr�l1]I1líl\lltmm�wli\§
�1ltli.Ilfli§..@)Oll!ulí�111l>1ll.OOJ .

!1!l��illllltláruli!;lflíl�t:ll�
rJiil�;!S!ttllf�!lfljllltllJã1�ttW
álIllIiM·�iá�IC®"ll!uliffillWJil\jlfllllliml
Ihl1l1lliliOO!!.
COZINHEIRO IA)

_ @)l1t\Miffilll@iIlllillll�" !til_lmil�
(llíIQlrijljjl@rtl1mw�lilIl\.
CONSULTOR COMERCIAL
�llrujifflJmijJ6lfflVWlíl1l.$,.
�il1ifflJmtllIll.OOJMIWlIÍil1�l.
ENGENHEIRO MECÃNléo
SiJjrutliIlr<llS!fIjIllltW@lJl!lltISlíIn®. -

rnlilj:JmoHliliilruill�áI.OO!r IIl§l !IUlirrl(jl JI�
dl;l!fftlMlim.(fulUll!uliroJm1§JiIlll�!I\ll
r{llffij)rMtlll�iM.
�LET!ill;!STA AUTOMOTIVO
�11ftllÍffij)tllPtflll�1fl!l6llít\1iill\$'
állltlllrutliAA!flfírultií.!Jb�Iíl\ll..
rnl_iIlil_f)Wláltllllrállll tl\Wiij(jl
rflllfffi1I!.'

.

FACILITADORIA) I DlSTRIBÍlIDOR(M
�lI1l\l1l�QIji��jI;a��
QIji��,I!)-�®�
[AMAC�UrICO IA)
i!l1_lmU�JliWa�em�
IIll1II\jl..��l'M<liMl�ilM�,
GARANTISTl!
!Iil�tal�V'§Ifª,,���
\ll_�!jljl)1l!l.1Y..�I��@-�iIJa
��IiI.I�®..

.

GERENTEINOUSTRIAL
©W��liMl_w��
l!lW�iMl�.�M_áQl'IIJ
lJã11i11ll_�r!ll�."

.

INSPETOR IA)DE QUALIDADE

�l�!I\ll_®��.®
if@fl\jl�l '

.

.

INSPETOR IAlOE QUALIDADE
�llll�1f��em�1tíil�
��l!iiIJl'IIJlr&lliIIll�\Ii\r�,
IDI.�f,l!llil�!II!lfa�emZ�IRI»,
INSTRUTORIA} DE COSTURA

�mll1l\l1i�t1lll§.ílfM�a.. fa..�
JliWat\fállM\1iliIltIr��..

MECÃNICO DE AUTOMÓVEIS
�1�©W§.i\_V'§Ifª".
��Iil!íli1���f�®
�i§...
M£.ÇÂNICO DE MÁQUINA DE-éOSTURA
��m�..

@�Ii1ii1l!��a�rtIlIjI_(@
�l

.

OPERADOR DE GUILlíOTINA
�ill§lf�I!lW���.
��i!MI�rtIlIjI�§If;Nioo..

����®

��'"
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO

.

O�_ tnfa atwrOO�nOO
tm"oo 00 OOIi!fO: Om�el111 griiu .

�OO®f�,
.

PINTOR iNDÚSTRIAL
C�to em pinlufa'l! ph 00, á
I)I§!9Ja.. .:
PROGRAMADORIA) .

�jjffl�Sá§:ie,OO!�.
im,
PROGRAMÀDOR IA) WEB
·�toMi�nfwoo§jw§
�bá§jta§�m�, CIlrel.
Oftw li f««� 00 Ja1'ootHfM ffa§h ptm
�¥C1�ImtM;PNfl
PROGRAMADORJALDE�P-RAMO
TÊXTIL'
� fia tll.�OO OOfiMlli)�;
PROJETISTA

., CiH�IIIl§ioo�r()!rJ�,
�1l�jjffl*1I8
ií®fpr� oo.dmIlOO; AIM (lM �

.

�jj.(jWgj@,
.

RECEPCIONISTA DE SERViÇOS -

CONCESSIONÁRIA·
.

�@l__ OOf§ooOOV' íJfall,
�jjffllllf(lf1R3etlllfllllli1-
d$.�.
REPOSITOR DE toJA

..�tnfa_tlII §tg!lllOO
MOO 00 OOIi!fo,�#J l§P
�oo®f§MiOO.
lALHADORIM
'�fjffl_OO�e
.Mif"�

.

Conheclmenio em Auto Cad e Informática.
. COMPRADORIA)
C.onheclmento em compras no ramo

-

têxtil,
DESENHISTA - TÊXTIL
Conhecimento em Corel Draw; Pholoshop
e traços desenhados a mao.
DOBRADEIRA
Disponibilidade para atuar em 1 ou 2
turno,

.

ESTAMPADOR(A)
Conheélmenlo em peça pilato,
ESTÁGIARIOIAI EM MARKETING
Cursando Ensino Superior em
Adminlstraçao em: Marketing,
ENCARREGADO'DE ElCPEDJ.ÇAQ
2g Grau Completo, Conhecimento na

função e com liderança de equipe no
ramo têxtil,

.

ENCARREGADO DE ESTAMPARIA
2õ Grau Completo. Conheclmentõ-na
função o com liderança de equipe no
ramo textll.
PROGRAlVIADllli..M-J_DE PCP - RAMQ
TÊXTil .'.
Conhecimento na função 110 ramo têxtil,
SUPERVISORIA) DE ENGENHARIA-
CUSTOS . .

Ensino Superior Completo, Conhecimento
1lTIl: Sistema DAiASUL; Anàllse e

formação de preço de venda; Domlnlo em
ferramontas de Qualidade; -leitura e

InterprfllBqão de desenhos técnicos,
VENDEDOR IA) INTERNO
2° grau completo, Conhecimento el1)
informática,

W'!Nw.gr�pometa.cq,m
TORN�.H!.l_MicÂNICQ .

ConhBcimento em tomo convencionai,
Ol§fXIlllblildad, para atuar no bairro

.

AmllMe,
SUPERVISORIA) DE EMBALAGENS
ID!§ino Médio completo, Conhecimento na

função no ramó TéxtJl. .

��ERVISORIA) D�Jl!L!.lIDADE
Conhecimento na área de Qualidade no

.
�!lirWJ(fj1.
SOLDADOR
C(lIlllfcjm�nto na função com ficlda: (tlg,
mig Il eJé!(íea),.

VENDEDORJru.
Oi§llllllibilldildB parª aWllJ IlO Bruno Gão
lulz @m oorário c(jm�rcial. Dllscjíwel29
IIUW�mjlMo ou IlUfõllndo,

.

VENDEDOR IA) EXTERNO

Cllllhccjm�rlt9-lla 11111930 de v@nda§
exmmn nO.fatno de aço 9 illmllsrCi,
VENDEDOR (A) EXTERNO

.

l)j§jlollibllidMe para allJar.ni! Micro região
'

@ PMIH'jl!iJ�n§. (l(mooelmellto Ill! árn da
ilm (eljuipamnnto§, m@dleamBnl(6),

GUARAMIRIM

ANALISTA ADMINISTRATIVO
29 grau compllto, DeaDjáve� utar

. ll!!füJldl1 ell§ino Sup�rior, -Col'lh�cjmBnto
flO ü!9r fllllllWBiro B Pli§§OaJ, habilidade

. COIll idiljlfijA1MiM. .

.

AUXILIAR
.

ADMINISlMTlVJL1
DESENHISTA
O�§�ªvm �§tar Ilurilando enfilno SUflIIrlor,

.

Pu.bUca.do-� 1919

O CORREIO .00 POVO

.

O CORREIO'DO POVO CONTRATA:

REPÓRTER (ou estudante- de jornalismo - após a 5a fase,
Requisitos:
- Conhecer bem a região do Vale do Itapocu;
.- Ter fadlidade de comunicação e relacionamento;
- Um ótimo texto;

.

- Salário a combinar. .

Comparecer ao Jornal O Correio do Povo em horário comercial, rmmldo de Curriculum

Vitae, procurar por Patricia Moraes.

-

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

f'ubUcad.o-.� 1919

O CORREIO DO POVO
O CORREIO :00 POVO CONTRATA:

Estagiário para trabalharna área de DIAGRAMAÇÃO
Requisitos: .

- É necessário estar estudando,
- Ter conhecimento básico de Corel Draw, InDesign e Photo Shop;
- Disponibilidade para trabalhar seis horas diárias;
- Salário a combinar.

,

Oomparecer ao Jornal O Correio do Povo em horário comercial, munido de Curriculum -

Vitae, procurar por Patricia Moraes ou Juliana Campos .

. R,ua Procópio Gomes de Oliveira, 246 Centro (47) 3371-1919 _
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Segunda a Sexta das 8h às I 9h. www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZEf.t

--------.�·PUBLICIDADE O CORREIO DO POVOmSEXTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2008
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·NOS EUA

SANTACATARINA��-----�-

Joel· pode' ser acusado de terrorismo
Catarinense apontado com causador de explosão aguardajulgamento
SÃO PAULO alguns imóveis e desenhos de estava com problemas com o

Autoridades catarinenses e bombas. Tudo estava dentro de governo nórte-americano por
a família de Joel Lemos, de 37 um exemplar do Alcorão, o li- sonegação de impostos. 'Cheri

·

anos, acusado de explodir o carro vro sagrado dos muçulmanos. A o teria aconselhado a deixar o
de outro brasileiro, nos Estados mãe do brasileiro diz que o livro país. e ficou responsável por
Unidos, irão pedirnapróxima se- foi um presente de um amigo. ''É vender os negócios e bens do
mana que o Itamaraty interceda até um absurdo falar que ele era brasileiro para depois encon-

.

para sua extradição. Preso desde islâmico, porque somos todos trá-lo na Europa. Como não
2006 em uma penitenciária do evangélicos", afirmou.

'. foi, Joel voltou aos Estados
Estado de Massachusetts, Joel, Joel Lemos é natural de éri-, Unidos e descobriu que ela

pode ser acusado de terrorismo. .ciúma e vive ilegalmente nos ' estava vivendo com o brasilei
Para sua mãe, Deomir Lemos, o Estados Unidos há 16 anos. No ro Fernando Araújo, também
crime' foi passional, já que ele. país, era dono de uma pizzaria funcionário na pizzaria. Joel'

· estava envolvido em um triân- na cidade de Sormeville. Ele
.

explodiu uma bomba no carro

gula amoroso. foi casado com uma brasilei- de Araújo, que ficou com se-

A hipótese de terrorismo con- ra, com quem tem um filho de qüelas nos' olhos. Embora te
tra o Estado ganhou força, pois 10 anos, mas depois passou a nham se passado mais de dois
foram encontrados em uma cai- viver com a americana Cheri. anos do crime, o brasileiro
xa com pertences dele na casa: da Ellis, que era sua funcionária. ainda àguarda julgamento.
irmã de Joel, que também vive Segundo relatou em uma
nos Estados Unidos, plantas de das 'cartas para sua mãe, Joel

,

AGÊNCIA ESTADO ·Família pede que governo federal interceda pela extradição de Joel

Fio .,de navalha
,

.

A questão foi levantado em loges durante o Seminário'Regional Eleições 2008, ou seja, festas tradicionais nesta época do ano

acabam se tornando palanque para pré-candidatosa prefeito e vereadorOs promotores e juizes eleitorais demonstraram·preocu
poção eno mesmo tempo revelaram o dificuldade de detector lições que se transformem em propagando eleitoral foro do prazo
determinado por lei .,Virou uma espécie de desafio. Alguns proce�imentos foram colocados em pauto poro prevenir este tipo,de
ocorrê�cia, que não posso de um crime eleitoral. O promotor Pedro Decomain e o Procurador Regional Eleitoral Carlos Antônio
Fernandes Oliveira destacaram que antes de.seis de julho, quando começo o propagando eleitoral, é preciso cuidar o que é notícia
e o que é discurso de componho. Nestes eventos também é comum observar o pré-candidato transformando entrevistos poro
meios de comunicação em palanques eleitorais. Vai se dor mal. Mo.s se os promotores e juízes consideram.complicado localizar
tais abusos legais, fiquem certos que os adversários estão atuantes. Já se ouve nos bastidores do componho que se avizinho o .

. prod�ção de ações contra posmlentes, principalmente, à reeleição. Dá poro perceber qúe o pro'paganda extemporâneo começo o

ser amplamente utilizado. Seria desconhecimento, ou oposto fiel no impúnidade? Porque em muitos casos é visível o abuso.

IMPUNIDADE
O foto de ter incluído no texto do projeto de lei, que troto
sobre bebidos em rodovias federais, punições rigorosos,
pois posso o ser infração gravíssimo quem revelar teor
de álcool no organismo.e esteja envolvido num ocidente,
não significo nado, casocontinuarprevalecendo o impu
nidade. Tudo bem que'o projeto aprovado esta semana

nli Câmara avanço' nos punições, inclusive estabelecendo
que os crimes de trânsito sejam julgados pela Justiça co

muín e não mais por juizados especiais, mos não haverido
· celeridade e cadeia aos irresponsáveis, que não paSSQm
de discípulós de assassinos, continuareinos enfrentando a

impunidade mola propulsora da carnificina no trânsito.

ADIANTADO
A idéia é inaugurá-lo antes das eleições, o que será
difícil. Mas até o final dó qne estará concluído o Hos-
,pital Municipal de Balneário Camboriú, o segundo do
Estado. O primeiro está localizado em Joinvilte. Terá
168 leitos desafogando desta forma o Hospital Santa
Inês, que 'absorve os pacientes do SUS, '

APROXIMAÇÃO' .'

De repente o democratas Darci de Matos subiu à tribuno
e endossou as palavras �o tucano Nilson Gonçalves que.
teceu elogios à administraçãO de Pàulo Bauer frente a

secretario da Educação. Matos sabe que Baueré atritado
com o prefeito Marco Tebaldi e já anunCiou que apoiará
Ma'�ro Mariani na corrida á prefeitura de Joinville .. Os
carinhos. a Bauer demonstram que Matos quer uma apro
ximação e o apoio do 'secretário, apesar das diferenças
com o eadrinho Tebaldi.· \

.
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ONGs SÓ atuarão com auto-rização
Governo criará estatuto específico para regulamentar trabalho das entidades

.
. , .

"

BRASíLIA
,

O Planalto quer fechar o
,

cerco 'às Organizações Não
Governamentais na tentativa
de coibir a biopirataria, a in
fluência internacional sobre

,

os índios e a venda de terras

.
na floresta amazônica. A pri
meira ação de controle cons

ta db projeto da,nova Lei do
, Estrangeiro, que está na Casa
Civil e será enviado ao Con�

,

gresso até junho. Se a propos
,
ta for aprovada, estrangeiros,
ONGs e instituições similares
internacionais, mesmo com

vínculos religiosos, precisarão
de aütorização expressa do
Ministério da Defesa, 'além da
licença do Ministério da Jus
tiça, para atuar na Amazônia

Legal. Preparado pela Secre
taria Nacional de Justiça,' o
projeto, prevê multas que vão

deR$ 5 mil a R$ 100 milpara
,

ás infratores. A ofensiva não

pára aí: aléin dessa iniciativa,
o governo alinha estatuto es

pecífico para Tegulamentar a

atuação das ONGs em todo o

País.' O alvo são organizações
, que atuaÍn em terras indíge-

Cosan compra
Esso no Brasil

A Cosan, maior produtora de açií
cor e álcool do Brasil, anunciou ontem
a compra das operações de distribui

_ ção e comercialização de combustíveis
,

.dn Esso Brasileira de Petróleo por US$,
826 milhões. A empresa firmou con-

trato de longo prazo paro continuar
usando a mnrén Essa no Brasil.

Taxa em março é a
menor desde 2002

nas, reservas ecológicas e fai
, xas de fronteira.

"Grande parte dessas ONGs
não está a serviço de suas fina-

,

lidades estatutárias", diz o mí-
.

,

nistro da justiça, 'Iarso Genro.
"Muitas delas escondem inte
resses relacionados' à biopira
taria e à tentativa de influência
na cultura indígena, pará apro
priação velada de determiriadas

regiões, que podem ameaçar,
,sim, asoberania nacional."

O estatuto vai revisar o li-
- cencíamento- de um grupo de

-

'ONGs 'que cuidam' de questões
ambientais, mas não apenas na
Amazônia. Pelos cálculos dos
militares', existem no Brasil 250
mil ONGs e, desse total, 100
mil atuam na Amazônia.

"Não temos interesse em cri
minalizar as ONGs", afirmou o

secretário nacional de Justiça"
'Romeu Tuma Júnior. "O que que- ,

remos é reconhecer as organiza-
,

ções sérias', separar o joio do trigo
e dar mais condições de trabalho
para aquelas instituições que
agem dentro da lei".

.

�GÊNCIA ESTADO Torso Genro afirma que ações de algumas ONGs que atuam na Amazônia podem ameaçar a soberania nacional

Tomate emomngo 'são produt�s
com mais resíduos de agrotóxiço

,

A taxa de, desocupação no país ficou
em 8,6% em março, contra o índice '

de 8,7% apurado em fevereiro. A taxa
também caiu em relação' ao mesmo

mês dQ ano passado (10,1 %). Trota-se
da menor. taxa poro março desde 2002.
Os dados, divulgados ontem, foram
avaliados em seis regiões brasileiros

'

pela Pesquisa Mensal. de Emprego do
Instituto Brasileiro de Geografia e ES-
tatística (IBGE). , O tomate foi o produto que mais apresentou resíduos de agrotóxicos

BRASíLIA . tóxico autorizado apenas --pam
. Levantamento doMinistério a cultura de tomate industrial
.da Saúde mostra que mais -de .Iplantio rasteiro). A substância
40% das amostras ,de tomate, também foi encontrada em mo

morango e alface analisadas em Tangos e alface, produtos para'
, 2007 pelo Programa de Análise os quais seu uso é vetado. .:

de Resíduos de Agrotóxicos em No balanço geral, dos nove
Alimentos, coordenado pela produtos avaliados (alface, ba
Anvisa (Agência. Nacional de tata, morango; tomate, maça;
Vigil.:=:.'::Ja Sanitária) continham banana, mamão, cenoura e la
índices de r'r:ntaminação por, 'ranja), o índice de amostras in

agrotóxicos acima do permitido satisfatórias ficou 'ém 17,28%.
pela lei. As amostras de morango

O caso mais grave foi o do analisadas ficaram em segundo
'

tomate. Técnicos encontraram 'lugar no ranking de contamina
em amostras do produto mono-' ção - 43,62% tinham resíduos
crotofós, substância que teve o ',de agrotóxicos além do permiti
uso proibido no Brasil em )10- do. O alface vem logo a seguir,
vembro de 2006, em razão de com 40% das amostras reprova
sua alta "toxicidade. De acordo das. A Anvisa vai encaminhar.
dom o levantamento, 44,72% todos os resultados ão Ministé
das amostras continham exces- ,rio da Agricultura, responsável

� so de agrotóxicos. pela fiscalização das lavouras,
g Na produção de tomate de para' adoção' de medidas, que
�' mesa também foi detectada a deve reforçar orientação sobre
presença de metamidofós, agro- o plantio a produtores..
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Reino Unido sofre onda de greves
Mais de 400mil param para forçar premiê a reverpolítica de corte de impostos

" ... .'

/

AGÊNCIABTADO

,. ,

,China, diz que al'cançou EUA
em ,núme'ro de internautas

"

PEQUIM
A China alcançou os Estado

Unidos em número de usuários
de internet, informou o governo
do país asiático. 'Segundo rela-.
-tório do governo chinês, havia
221 milhões de habitantes da
China com acesso a internet em
fevereiro - o número é igual ao
de um levantamento de março
feito nos EUA Houve um au
mento de 61-%, em relação aos
137 milhões de usuários regis
trados pelo governo no início
de 2007. A notícia foi divul-.
gada pela agência oficial Nova
China.

,

A China não se iguala a'Es
tados Unidos" Coréia do Sul
e outros mercados ein comér
cio online t;l outras operações
financeiras pela rede. Mas o

e-commerce, a troca de vídeos,
e outros negócios estão cres

cendo rapidamente' e as com

nanhias envolvidas na área já

Primeiro-ministro Gordón Brown vê suo aprovação cair com efeitos do crise de crédlte no Reino Unido

levantaram milhões de dólares
de investidores. "Nós veremos

'esse crescimento continuar",
afirmou Duncan Clark, da BDA

'

China Ltd, empresa de tecnolo

gia de Pequim.,

O dado reflete a explosão do
uso da rede na China, apesar
dos esforços do governo para

>

censurar material 'considerado
subversivo ou pornográfico. O

país promove o uso da inter
net para negócios e' educação.
Porém mantém uma censura

ampla na rede. Usuários foram

presos por criticar o regime co-

munista, por exemplo.
"

'

A Nova China citou' dados
do Centro de Informação deRe
des de Internet. Uma porta-voz
da 'agência governamental não Cães do r(lça iobrador êlonodos estâo,eni fos�.de trerÍ1(Í�eoto
quis fornecer mais detalhes so- em IncHeon, nq Coréia do SUI. as animais estão sendo educEidps,

«

bre os números, A abrangência _' paro farejar" e IO,calizar drogps. Os �achorros nQ�oeram em �OO7
da internet naChina ainda épe-

' ,
'.

e são clone�8'po I,abrador chamado "Chase", um dos melhorés no

quena, de 16% da população. A I
'

cqmbate;�s drogas no.poJs.
média mundial é de 19%.

Acordo' permite
: trabalho da Onu

LONDRES Brown, cuja popularidade
0.,Reino Unido amanheceu caiu vertiginosamente· com

ontem sacudido POr" uma onda uma série de crises, tentaman
de greves que, segundo os sin- ter a economia nos trilhos em

dieatos, é a maim desde que' o meio à desordem global. Sobre
governo trabalhista chegou ao a 'greve dos professores, ele
poder, há dez anos. Mais de 400, afirmou:' "É' lamentável para
mil empregados do setor públi- os alunos, é lamentável para
co cruzaram os 'braços. Este é os ,pais". "Este é um governo
mais um dos problemas do pri- que, nos últimos 10 anos, do
meíro-minístro Cordon Brown,'

'

brou os gastos com educação",
já que, um dia antes, rebeldes disse ele à Sky News.
trabalhistas o forçaram' a rever Porém, animados, os 'sin
'uma política de corte de im- dicatos. estão determinados

_-

a

postos. No dia l°de maio, ele pressionar o governo que ten
enfrentará seu primeiro grande ta conter os gastos públicos:
teste nas urnas, durante as elei- Milhões de trabalhadores pa-.
ções locais.

'

gos pelo governo estão desa-
Os empregados da refi- pontados com suas folhas de'

naria de .petróleo de Grange- ,p'agameIitp, já que o custo de
-rnouth, na, Escócia, também vida cresceu.

estão em greve devido a uma Brown, que, substituiu,
.disputa sobre pensões. A pa- Tony Blair como prímeiro-mi
ralisação pode causar gran- nistro em junho do ano pas
des problemas à, distribuição sado, depois de 10 anos como

de combustíveis. "Tlepois de ministro das Finanças, viu sua

três anos de aumentos abaixo aprovação cair com os efeitos
da inflação, a perspectiva de da crise 'de crédito, o que aba
mais três' anos na mesma situ- lou sua reputação como admi
ação é a gota, d'água", disse a 'nistrador econômico.
líder do sindicato dos profes
sores, Christine Blower.

GAZA

Depois de a Organização das
'

Nações Unidás (ONU) aleitar que '

.seus estoques de combustível na
Faixa,'de Gaza chegariam ao fim
ontem, impedindo o trabalho de
ajuda humanitária no território,
fornecedores

.

de combustível

palestinos firmaram, um acordo

"emergencial para fornecer diesel
à Agência de Refugiados na re

gião. "É' inaceitável que, a ONU
chegue a considerar a suspensão
,das operações humanitárias, sim-

.plesmente pela falta de combustí
vel para seus veículos", disse o co-

,

missárío de ajuda humanitária da
União Européia, LouisMichel.
,O governo israelense diz que,

permite a passagem de ajuda hu
.manítáría de seu território para a
'Faixa de Gaia, mas suspendeu o

fornecimento de combustível para
o ,território palestino como forma,
de pressionar o movimento islã-

,

mico Hamas a suspender o lança
mento de foguetes contra Israel.
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Daniel Orzechowski (largando na raia 6) ·foi o destaque de Sunta Catarina na notaçõo masculino

NA LIDERANÇA .-_

Paulistas aumentam
vantagem' nos JABs
SãoPaulo levou os seis primeirostroféus
JARAGUÁ DO SUL

, Se dependesse das moda
lidades individuais, São Paulo
levaria o titulo dos JABs Gagos
Abertos Brasileiros] com faci
lidade. Os paulistas levaràm a

melhor no judô, na natação e

no atletismo, tanto no rnasculi-
. no' corno no feminino, ficando
com os seis primeiros troféus
da competição. Na classífícação

. geral, eles têm 54 pontos, con
,

tra 37 de Santa Catarina, 34 do
Rio de Janeiro e 24 de Paraná e

Mato Grosso do Sul. A delega
ção "da casa" ficou em segundo
lugar nos duas categorias da na
tação e nas duas do judô.

No último dia.de competi
ções na piscina, mais uma vez '

Daniel Orzechowski foi o des

taque.' Ele ficou com o ouro

nos 100m costas.e agora parte o titulo, com 80 pontos contra. paulistas ficaram com 202 pon-
'

para tentar' o índice olímpico 76 das catarinenses, represen- tos, contra 136 de Minas Gerais
para chegar a Pequim. ' tadas por Joaçaba. No rnascu- e do 110 do Rio de Janeiro (San-

Mas foi no. tatame que as lino, os paulistas tínhani mais ta Catarina foi quinto). Já entre
disputas foram mais acirradas vantagem e-confirmaram o títu- as meninas, São Paulo anotou
ontem. No feminino, catarinen-. ' lo. Itajaí, que répresentou nosso 189 pontos, seguido de Rio de
ses epaulistas chegaram empa-

.

Estado, ficou em terceiro por Janeiro com 152, Paraná com

tadas na disputa port equipes, equipes, terminado em segun- 142 e Santa Catarina com 131.
mas 9 time de São Caetano do do na classificação geral.

.

Hoje a competição prossegue
Sullevou a melhor e ficou com No atletismo masculino, os com ás modalidades coletivas.

I.
.

JABS - JOGOS DE HOJE
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·R�force a imag�m da 'sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes
produzidos com tecidos da
mais alto qualidade.

.

I
(47) 3371-5558 e-mail: kaiapos@kaiapos,com.br-www.kaiapos.com.br

'Para manter
a liderança

Samuel. Lopes (foto) viÓJou' ontem
com Clésio Cunha e Cláudio Thiesen
para Resende (RJ), onde disputam
mais uma etapa do Brasileiro de TIro
Esportivo. Lopes quer manter a lide
rança do ranking no carabina deitado,
onde tem 2.365 pontos; cinco a mais
que.Lui! Bork. Aliás, nesta categoria, ,

os quatro primeiros colocados são de
Santa Catarina. A média de pontos de
Lopes é de 591, contra 590 de Bork.

'AINDA FALTA
A Malwee ainda não ç9nseguiu engr�nar neste ano, 00 cont 'rio do
e vinho acontecendo nOs ú,1 ,9� campeonatos, quando ye-
hnente sobrav� tanto' Janto forade cosa, na.

.

s '

confrontos. Óu o pré�a.. ....
a 'o t�mp.orada não foi a1j

adversários estão se refo(ça��o cada vez mais. As duas �ipó
validas neste caso. Ainda dá paro brigar tranqüilamente pelo p
lugae mas.não dá' poro perªer pontos preciosos com tantos empates.
No última Ligo, foram cincoempates em 32 jogos. Só neste an,o, foram
quatro em nove.

' -

eOMP�'IÇÃO NOVA '. '

rvtafra terá uma competição diferen!e nesteJim-de--semanaA)s
lutos de down hill res

.,
'

iar os demotoA dará
a� prêmio poro q,moto mesmo percurso gue
no percurso do morro, qu s do Estádio AlfredQ H o

.

com o.evento aconiec� 'fi 3Q! apa do Catarinense de Mountain BiRe; 9
desalio é, no minimo, interessante.

NíVEL TÉCNICO

Neste fim-de-semana, estréia o novo parceiro de .Marcelo no dupla
que representa Jaraguá do. Sul no 'Circuito Catarinense de Vôlei de
Praia. Brian d.a Rosa, atual campeão estadual' na sub-18, substitui
Darijel, afastado por indisciplina. O técnico Cézar de Oliveira está ,

"cónfiante na novo duplo; considerada a' mais alto dos que dispútaín
o circuito. As ehenees de co 'star uma inédito medalha nos
,Abertos também aumen,tar

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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Velocidade dá -lugar às manobras
Mótódromo de Massarandubasedia sa Etapa do Campeonato de Motocross -

,MASSA.RA'NDUBA ,
em Massaranduba neste final

,

Quem for para o Motódro- de semana. Na- etapa do ano

mo de Massaranduba levará passado, quando ainda era mo

um susto. A pista lisa e cheia tovelocidade, cerca de 100 pilo
de poeira da motovelocidade

-

tos participaram, mas, segundo
deu lugar aos obstáculos e o . Nino, a chuva atrapalhou o su
chão acidentado do motocross. cesso da corrida.
O local, que já foi considerado o Segundo o organizador, a mu
melhor na velocidade no Sul do dança demodalidade foi necessá
País, tem um novo desafio pela � ria para atrair mais público para
'frente; ser referência também o local. "Dá muita pena terminar
no motocross. Para inaugurar com a motovelocidade, só que o

o novo espaço acontece neste público' estava diminuindo. No,
final de semana a 5a Etapa do motocross cada salto proporcio
-Campeonato da modalidade. ,

na um espetáculo diferente o que
.

Para o proprietário da pista e atrai as pessoas", analisou. Para

organizador do evento, Antonio , garantir a presença do público, o
Wust, conhecido como'Nino, o evento deste' ana terá tenda ele
público, poderá ver grandes sal- trônica no sábado, às 21 horas, e
tos e muita adrenalina, já que _

show com CPM 22 no domingo,
"

os melhores pilotos db Estados' às 18h30.
. estarão no evento. A previsão é
que 12Q motocíclistas estejam. GEN'IELLI RODRIGUES Neste ano os obstáculos serõo o atrativo do evento em M,assaranduba

INFORMAÇÕES: www.fcm.org.br e
,

www.sintonia98fm.com.br

'ESTRÉIA
Ouinze dias após. o fundação o time estreou contra'
um combinado, formado por jogadores integrante�
do Ligo Bluilienauense de Futebol. Vitória do Cruzei�o

'

pelo placar de 3xO. Jogaram no estréln pelo time do '

'Capitol do' Arroz:. Vilibert Weick, Paulo Würges, Curt.
Rode" Dalmarco,- Amó Janick, Udo Moskorz, Ayres
Compos, Erich Rode, Claudio ·Bramorski, Alfredo Ja
cobowski B Geraldo Meyer. O jovem Cláudio (15 anos)
marcou duas vezes e Amo Janick fechou o placar para
os massarandubenses.

FUNDADORES .

, Nos planícies de Massaranduba, cujos arrozais lembram o China, umgrupo de desportistas, reuniu-se no residência
doSenhorPauloWürges, no dia 10de outubro deJ 956, com o objetivo de fundar um time dé futebel. Eram eles: '

Gerhard Meyer; Udp Moskorz, Wigando Donpth, Alfre�o Jacobowski, ,Erich e Curt Rode, Antônio Dalmarco, Edu-
'

ardo-dos Prazeres, Valéria Sobania, Prefeito Alchini, Horst Reinke, Ayeres Campos, Ambrósio Ronchi, Berthol-
, do Mees, Ingomar e Otto Hol�inger"Álbio e Emilio Mahnke, Victor, Franciscp, Oslim, Claudio e Iva 'Bramorski, .

,

VilibertWelct Paulo Würges, Arno Janick e Udo Moskorz. Fundaram o Cruzeiro Futebol Clube, cl,ljo' uniforme,
.teríe o cor Vermelho fscarlate. Foi eleito presidente o Senhor Gerhard Meyer, que, naquele mesmó dia, solici
tou filiação à Liga'Blumenaulmse de Futebol. Anos depols se filiou o Ligo Jaraguaense de Desportos.

ANOS DOURADOS -

-

Foi no gestão do presídente leandro Bago (1959/1969),
que o Cruzeiro escreveu com letras de ouro o seu nome no

historio no futebol catorinense. Vice-campeão do ligo
Blumenauense de Futebol, campeão do Torneio·lnício
e Campeão Regional. Jogadores que brilharam neste
time: Tonho, Miron, Curt Rode, Dalmarco, Ingomar e
Otto Holzinger, Amllrósio Ronchi, Álbio Mahnke; Horst
Reinke"Oslim, Ivo e Claudio Bramorski, Viii bert Weick,
Amo Janiçk e tontos outros.

Em pé - dois cidadõos desconhecidos, depois'
,Geraldo Meyer,'Curt Rode, Dalmarco, Ingomar
Holzinger, Ambrós'io Rónchi, Álbio Mahnke, Otto

-

Holzinger, Eduardo dos Prazeres, Ayres Campos e

Francisco Bramorski. Agachados - Horst Reinke,
Oslim, Ivo e Cláudio Bramorski, Vii bert We.lck.
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NA PISTA,

Brasileiros
otimistas para
'disputar GP
Treinos começam hoje às Sh
e corrida será domingo às 9h
BARCELONA

Rubens Barrichello espera
estar entre os dez primeiros do

grid de largada para o Grande
Prêmio da Espanha; marca

do para ,o próximo domingo.
Durante testes coletivos rea

lizados na semana passada no
circuito de Barcelona, mesmo
palco da prova, o brasileiro se

destacou, inclusive chegando
a liderar uma das sessões,

Nas três corridas .que abri
ram a temporada, Barrichello
ainda não mareou pontos,
mas já 'pôde comemorar uma

evolução de sua equipe, pois
o piloto' arriscaria com, a sexta

posição na Austrália, mas aca

bou desclassificado por não
ter respeitado o sinal verme
lho nos boxes.

Avaliando suas possibili
dades para a próxima etapa
da Fórmula 1, ele afirma quê
o objetivo é se classificar para
a terceira parte dos treinos
amanhã. "Estamos muito per
to dos pontos. Barcelona está
aberto a isso. Não sei quando
os outros evoluíram. O carro é
definitivamente melhor e es

pero que nos coloque na super

pole".A super pole é feita com
os dez melhores da tornada de

tempo que define o pole.
Já Felipe Massa quer repe

tir o feito de 2007 e vencer o

segundo GP da temporada. O
brasileiro prevê que sera uma

disputa acirrada,com os times
rivais e o seu companheiro de

equipe Kinii Râikkõnen. De

pois de ganhar no Bahrêin;
três semanas atrás, Massa pas
sou um período de férias em

9ubai e, na seqüência, voltou
para sua casa em Mônaco. E,
na semana passada, ele testou
as inovações no carro da escu
deria italiana na pista da Ca
talunha. '� corrida em Barce
lona será dura como qualquer

, outra, apesar de eu achar que
podemos ser muito competíti- '

vos", opinou Massa.
O outro brasileiro, Nelsí

nho. Piquet, quer marcar os
'

primeiros pontos na Fórmu
la 1. "Sendo otimista, diria

que podemos colocar os dois
carros .entre 'os dez melhores
na qualificação e terminar a

prova na zona de pontuação",
acredita Piquet.

'

Mossa venceu o GP da Espanha no ano passado e quer repetir o feito

Barrichello chegou a liderar uma das sessões des testes realizados' na semima passada em 'Barcelona
. '

- ,

Concurso

Faça um vídeo amador sobro o vokmtarlado. A melhor idéia
� será produzido pela Margarida Filni!3s dé São Paulo e vai

.
'

.

estrelar em canais ele TV de Santa Catarina. Vá ao §íte

www.voluntariosen:aacao.org.br. leia o regulamento e

faça a sua inscrição, Mostre a sua estrela.
-
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Aposentada Mirian Schmidt, 58, consegue dar amor e atenção para 12gatos

fI] o· CORREIO DO POVO
SEXTA·FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2008

AMOR AOS ANIMAIS

JARAGUÁ DO SUL

Na casa da aposentada Mirian Schmidt,
58 anos, é difícil juntar todos os animais de
estimação dela para uma foto. A tarefa só se

torna possível durante a manhã, quando a

dona espalha quantidades generosas de ra

ção perto do rancho onde eles dormem. A
aposentada tem, nada mais, nadamenos, do.
que 12 gatos - seis machos e seis fêmeas -

.com idade entre dois meses e dez anos.
.

Eles são cinzas, pretos, amarelos e de
cor malhada. Uns são mais peludos e ou

tros nem tanto. Há às mais dóceis' e também
aqueles mais fujões. Mas para Mirían, as di
ferenças não importam: todos são iguais e

ocupam um lugar especial em-seu coração.
Mas, apesar de todo o amor que dedica aos

felinos, Mirian.diz que o fato de abrigar tan
tos bichos'não foi por vontade própria, mas

- uma conseqüência do destino.'
"Sempre tive no máximo dois gatos",

ressalta. Há cerca de dez anos, porém, al
guns filhotes começaram a ser abandona- .

dos num terreno da Celesc, ao lado de sua

casa. Sein conseguir interessados para os

animais, Mirian passou a cuidar deles e,

SEMI
NOVOS

CONTRA-CAPA---------

quando percebeu, já não tinha mais cora

gem de doá-los. O "caçula", de dois meses,
apareceu na semana daPáscoa. "Há alguns
anos, uma diarista minha quis adotar um
dos gatos, mas eu já tinha me apegado a

ele. e não tive coragem de dar", relembra.
. Hoje, Mirian gasta cerca de R$ 400 por

mês para comprar ração para os bichos de
estimação. Ela também teve o cuidado de
castrar todos os felinos, para que os filho
tes deles não viessem a se tornar futuros
"gatos de rua". Integrante da Ong Amigo
Fiel há cerca de cinco meses, a aposentada
alerta sobre o problema do abandono de

.

animais e reforça que todos os bichos me
recem. ser amados e respeitados:

'Antes de tudo, a pessoa que deseja
ter um gato ou um cão em casa precisa
pensar: terei condições de cuidar de um

bichinho que pode viver até 15 anos?", en
sina,' acrescentando que a criação de um

animal não envolve somente a obrigação
de alimentá-lo, mas também de dar a ele
atenção e carinho.

"II!

ONG· Um dos principais objetivo dá Ong Amigoftelé o costração
de cões,e gatos abandonados e o prevenção 00 abandono desses enl
mais. O contato como ONG pode ser feito pelo e;moil�amigofiel@
hotmail.com ou site VMIW.fotolog.terra.com.br/admigofiel.

DAIANE ZANGHELINI 'Mirian com a mãe, Thér Schimidt, 85, e os gatos Lica.(E), Guga e Gaúcha

FIESTA SD 1.0
2003 PRATA COMPLETO + GNV

R$ 23.000,00
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