
Obras de Villa
Lobos no Scar

Portas abertas
para trilhões
Otimismo no mercado financeiro é

. generalizado entre os investidores.
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Orquestra do Estado de Mato Grosso
chega amanhã para um espetáculo.
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- Estádio vai ter
40·mil.lugares
Figueirense espera entregar a obra
em �Q13 para sediar jogos da Copa.
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Todos os destinos num so lugar!

As mulheres ficam com a voz mais

sexy quando estão no período fértil,
aponta pesquiso dos EUA. Os cien
tistas, da Universidade de Nova York,
gravaram mulheres contando de 1
até 10 em quatro fases diferentes
do .ciclo menstrual. Os especialistas
se surpreenderam ao descobrir que
as vozes escolhidas por voluptários
como mais atraentes foram gravadas

.

. durante a ovulação. O estudo mostrou
que as vozes com timbremais alto fo
ram indicados como os mais sexy.

Eleitores ainda
d�spreocupados
Cãrtório Eleitoral foz plantão com'

movímento bem'abaixo do esperado.
Página 6
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LEIA HOJE·
A influência dos
livros e TV no

adolescência
.

'Associações dão
-lugar à política

.

Alta velocidade
causa acidente

Advogados falam
do caso Isabela

Helções marcam ações de candidatos. Corro desgov�rnado invade loja depois
o vereador em vários chapas. de capotar no bairro Baependi.
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Profissionais de Jaraguá do Sul opinam
sobre desfecho dos investigações.
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OPINIAO�---------

CHARGE

SERÃQUE
A GENTE CHEGA,

MINISTRO?

GUIDO JACKSON

BRETZK�, PRESIDENTE
DA ASSOCIAÇÃO.
EMPRESAR!AI.. DE
JARAGUÁ DÓ SUL

No próximo dia 14 de maio, a Acijs re
ceberá erri urna plenária especial.. o gover
nador do Estado, LuizHenrique da Silveira.
Durante este encontro; teremos oportuni
dade de conhecer mais detalhes do plano
de trabalho da adrrtinistração estadual, es
pecíalmente no que se refere às ações que
contemplam Jaraguá do Sul e região.

Aproveitando a presença do governa
dor em nosso município, onde nó mesmo

dia estará sendo inaugurada a obra de am-
'

pliação do [aragua'Iec, Núcleo de Desen-:

PONTO DE VISTA

Encontro' com o governador
volvimento de Incubação Tecnológica, a

plenária que aconteceria no dia 12, como
tradicionalmente acontece às segundas-fei
ras, foi postergada para o dia 14. O objetivo
da Aéijs e Apevi, com essa mudança cir
cunstancial nas suas agendas é oportuni
zar aos associados esse momento de atua-
-Iízação das informações. Acreditamos que
deste modo, as entidades cumprem sua

função de atuar como fórum para o'debate
de idéias em torno dos temas'de interesse
do setor produtivo e as suas conseqüências
para a comunidade.

-

,

Em relação ao encontro com o governa
dor do Estado, alguns temas se destacam
de maneira particular porque estão rela
cionados diretamente com a preocupação
da classe empresarial em.participar de
projetos da administração pública, como a

DO LEITOR

A difícil marcha dos pobres
A. coluna de economia do consultor e ex-ministro da

FazendaMáilson da Nóbrega, publicada em 29/04/2008 p.
17, na qual cita o fracasso do socialismo real e do modelo
desenvolvimentista estatàl, contém algunserros conceitu
ais. A percepção da realidade facada apenas em modelos
economicistas nada tem a ver com a economia política,
essa sim, centrada no campo das ciências sociais. Quan
do cita que o Brasil convive com visões anticapitalistas,
esquece que o-modelo neolíberal que tanto defende está
assentado na direção de sistemas financeiros propelidos
pelo mercado, retirando do Estàdo sua capacidade de fis
calização, reduzindo impostos, custos trabalhistas e libe-

.
.rando totalmente o comércio e os investimentos. O resul
tado dessa, construção econômico-liberal foi um certeiro
tiro no pé, próprio do "fogoamigo". Neste instante de crise

.

global, tanto conservadores como progressistas clamam
, pela necessidade de uma nova política econômica mun
dial, de modo a segurar a irràcionalídade do mercado. A
difícil marcha para o capitalismo, do ponto de vista do
ex-ministro, é na verdade uma marcha dolorosa para os

pobres, já que são eles que pagam a conta de um modelo
que tanto seduziu os analistas da "nova economia" e que,
se não forem pelas políticas Keynesianas disfarçadas, en
contrar-se-ia num colapso eminente. Tanto é assim, que
recentemente, o "livre mercado", teve querecorrer ao tão
crimínalízado Estado para salvar os grandes bancos pri
vados, incapazes e indolentes na administração de seus

próprios riscos .

.

O senhor da Nóbrega, quando citao agronegócio como
elemento principal para a recuperação da balança comer
cial, o .que é verdade, esquece .de mencionar o relatório
recente da Universidade de São Paulo, que diz que as

atividades produtivas da agricultura são das pequenas
propriedades, e não nas grandes, que, em sua maioria,
são pouco produtivas ou improdutivas, caracterizando-as
como latifundiárias. A sua passagem pelo Ministério da
Fazenda foi tão despercebida, que foi dimensionada po
liticamente com a de urn· "Técnico de Carreira", 'que tem
seus méritos, não há porque negar, mas que não o confi
gura como um funcionário que tenha se destacado por

.

idéias socialmente inovadoras. O capitalismo neoliberal,
.

esse sim, lhe agradece profundamente.
VICTOR ALBERTO DANIC!,!, socrõioeo

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

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

Rua Procopio Gomes de Oliveira. 246. CEP 89251-200. Cx. Postal 18. E obrigatorio
informar nome completo, profissão. 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

contribuição a mecanismos sociais e de es-

o
tímulo à cultura e ao esporte, o Fundo So
cial, Funcultura! e Funtutismo, que estão
sendo questionados por conta da legislação
tributária e implicando em notificações do
Imposto de Renda. Outro assunto está rela
cionado com investimentos em segurança
pública, como é o caso do presídio do mu- '

. nicípio, onde as empresas atuam em ações,
de ressocialização dos apenados por meio
de oportunidades de trabalho, Consta ain
da da pauta a questão da complementação
da pavimentação-da SC-474, no trecho ini
cial entre Barra Velha e a BR-101, e o pro
longamento da pavimentação da Rodovia
do Arroz em direção à BR-101 pelo bairro
VilaNova, em Joinville, fazendo assim uma

ligação direta corn: a rodovia federal via dis
trito industrial daquele município.

.
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Momdias pam domésticas
.

A deputada Odete de Jesus (PRB) é autora depreleto de Lei autorizando o

Executivo a criar o programQ "Santa Catarina agradece". O programa prevê
que 3% das moradias populares entregues pelo governo do Estado sejam
destinados para empregadas domésticas que comprovem o exercício da fun
ção por, no mínimo, cinco anos, explica a parlamentar. A Secretaria de Esta
do da Assistência Social, Trabalho e Renda será a responsável pelo execução
do programa. Poro ter direito ao que prevê o projeto, o beneficiária não

poderá ser proprietária de imóvel no Estado. Mas a bancada governista não
vê com bons olhos os projetos autorizativos, que impõe atitudes ao governo.
Do ângulo político� muito menos. Boas idéias podem render votos a quem
as têm e é desse modo que amclerlu governista, seja lá qual for o governo,
enxerga as coisas.

"Eu sou bom, os
outros não prestam;".

�--------------------------------------�

FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO (PSDB), EX-PRESIDENTE,
criticando setcres d(j PT contrários
a uma aliança com os tucanos nas

eleições municipais de
.

Belo Horizonte.

" Não estou dizendo
que é certo ou não
levara sogra no avião."

.

DO PRESIDENTE LULA,
amenizando denúncia contra Cid
Gomes, governador do Ceará, que
levtlu a sogra em viojem à Europa

paga .com dinheiro público.
.

"�o Atentai bem,
acr�ditai, estudai,
trabalhai e amai."
MÃO SANTA (PMDB-PI),
SENADOR, discursanso sobre

.0 Dia do Trabalhador.'

SEMMÉ
O Ministério PúblicO brasileiro

, firmou com a CBF protocolo de
intenções para coibir a violência
estádios em jo.gos oficiais pro
movidos pela Confederação, C0[T10

Seleçóo e o campeonato Brasilei
ro. Proibindo a vendo e consumo

de bebidas alcoólicas no interior
dos estádios de todo o País. Não
poucos que viveni disso torceram
o nariz.

,CÕMPLICADO
Partidos políticos de maior densida
de eleitoral vivem momentos de im
passe em Jaraguá, Corupá, Schroe
der, Guaramirim e Massaranduba no
composição de chapas majoritárias.
Aliados do eleição passada estão
descontentes com a tal 'falta de visi
bilidade'. E ameaçam com debanda
das. A questão da definição do vic�
também é complicado. Por conta do
ego e da mosca azul.

9c:mcQ
Cru:a:eit'Q
do Sol

Atendp ....""· ·"'unción-ários Públicos

Municipais' e Estaduais', SAMAE',
Aposentados e Pensionistas =,

Forças Armadas' e ECT' (Correios).

Taxas a partir de 1 ,600/0
Conheça ROSSO escrítõrío na

Rua Waller Marquardt, 1133· Sala 06
em frente a Prefeitura Municipal ou

entre em contato pelo telefone 3371-4210
ou e-mail consig.adm@tarra.com.br
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Associações escolhem seus ·Iíderes
Para moradores do Santo Antônio e Estrada Nova, votações acontecem este mês
JARAGUÁ DO SUL

Paralelo aos preparatives
para as eleições municipais
'2008, outras votações movi

� mentam a cidade. É que em bre
ve, devem acontecer as eleições
para as associações de morado
res dos bairros da cidade. No
mês de maio, as disputas acon

tecem no Santo Antônio (4)_ e no
Estrada Nova (11). Nas outras

. localidades os moradores esco

lhem os novos representantes a

partir do mês de junho.
Segundó dados da UJAM

(União Iaraguaense das Asso

ciações de Moradores), Jaraguá
do Sul possui 36 bairros e 25

deles possuem representativi
dade, com, eleições que aconte
cem a cada dois anos. Mas, em

.

algumas regiões, apenas unia

pessoa é responsável por liderar
o bairro, o que diminui a força
dás associações.

O presidente da Associação
dos Moradores do .Baírro Água
Verde e presidente licenciado
da UJAM, Luiz Hirschen, cita
como exemplo os bairros Rio da
Luz, Vila Lenzi, Nova Brasília e

Águas Claras, onde apenas uma

pessoa representa cada associa-
, ção. Já no Baependí e na locali
dade de Nereu Ramos, não há

representantes de bairro. Ou
tro caso que preocupa é o que
ocorre na região do Rio Cerro I
e II, onde há seis anos, o bairro
é liderado pela mesma pessoa.
"Em alguns locais existe uma

,dificuldade grande em formar

chapas. Mas é importante que
os moradores participem. Eles
conhecem as reais necessidades
do bairro", comenta Hirschen.

Para ele, o fato de alguns
representantes de associações
estarem ligados a partidos polí
ticos ou até mesmo à prefeitura
pode atrapalhar às trabalhos da
comunidade. "Isso fere a Cons

tituição. O representante da

associação de moradores deve
ser independente de poder pú
blico, grupo religioso ou parti
do político", afirma. Ainda se

gundo ele, o representante que
pretende concorrer a uma vaga
na Câmara deve se afastar da
associação quatro meses antes

das eleições municipais.

DEBORAVOLPI

<'

"Áreas de lazer. postos de saúd� e asfalto são as principais carências"

, Bylaardt já concorreu em 2004

Bylaardt é oficializado pré-candidato
Nome foi confirmado para eleição majoritária nas prévias do PMDB
GUARAMIR·IM

O presidente do diretório do
PMDB, Nilson Bylaardt, foi con
firmado pré-candidato a prefeito
pela sigla; nas prévias realizadas
na noite de quinta-feira. O ex

vereador foi o único dos filiados
inscritos para a pré-convenção.
dentro do prazo estipulado pelo
partido, que terminou no último
dia 28. Para ele, um forma demo
crática de definir os cándidatos
do PMDB pàra as eleições de 5

deoutubro.
.

'�pesar de eu ter sido o único
inscrito, decidimos por manter

as prévias, aberta a todos os filia
dos", disse Bylaardt, informando
ter recebido 99% dos votos, den
tro de um universo aproximado
de 500 filiados. Na pré-conven
ção; informou, outras 35 pessoas
ingressaram no partido.

Segundo o pré-candidato,
as alianças mais prováveis são
com o PPS e PDT, um dos par
tidos que deverá indicar. o can

didato a vice-prefeito na chapa,
que também poderá contar com,
oPSDB e PTB. A pretensão é de

que a coligação .para a eleição
majoritária seja definida até o

MP se manifesta
, até terça-feira

o Ministério Público solicitou mais
cinco dias para se manifestar a respei
to da ação em que o ex-deputado Ivo
Konell (DEM) tenta reaver os direitos
políticos que lhe foram cassados por
oito anos. O pré-candidato a prefeito
protocolou, no mês passado, uma ação
cautelar com pedido liminar para ten
tar agilizar o processo. A ação, que tra
mita na terceira vara cível da comarca,
foi encaminhada' poro analise do MP
no ú1timo dia 24,- com prazo de cinco
dias paro manifestação. COlli o pedi
do de prorrogação do prazo; o parecer.
que não deve se tornar público, deve
ocorrer até o PJó�ima terça"feira. '

próximo dia 20.

Bylaardt também 'informou

que o partido lançará nomina
ta completa para vereador, com
dez' candidatos homens e qua
tro mulheres. O PMDB, disse,
deverá propor aos àliados que
formalízem outra aliança para a

disputa proporcional, totalizan
do 28 candidatos da coligação.
"Ou, dependendo da conjuntura
da nominata, poderá haver outra
coligação com o RMDB'I.

A convenção do PMDB deve
ocorrer no dia 15 de junho, em
alusão ao número do partido.

'
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Apesar das agrurâs,
o colono de
Massa rnnd (lba 'fez.
a lição de caso

Festa existe há ma·is de 20 anos
Objetivo é promover a produção local e perpetuar a cultura dos imigrantes
MAssARANDUBA

A Fecarroz (Festa Catari
nense do Arroz) é o mais tra
dicional evento dos massaran
dubenses e existe há 24 anos.

A festa está na 11 a edição
porque é realizada ininterrup
tamente há onze anos. O ob
jetivo é promover a agricultu-

, ra local e o município, pois a

cidade é considerada como a

Capital Catarinense do Arroz.
Para o prefeito Davia Léu

(DEM), a cidade avançou nos

últimos anos em função do cres
cimento econômico e desenvol
vimento social. "Massaranduba

possui 14 mil habitantes e 60%
deste contingente de pesso
as sobrevive da agricultura.
Isto quer dizer que apesar das
agruras neste ramo de ativida
de o colono fez a lição de casa

e conseguiu permanecer nesta

profissão com a família", disse.
Em função desta permanência
nas lavouras, praticamente não
hóuve o êxodo do homem do
campo para os grandes centros.
E, para festejar isso, destacou o

prefeito, foi criada a Fecarroz.
No Dia do Trabalhador, on-

tem, a organização do evento

promoveu o desfile dos carro

ceiros para comemoraro Mal
baum. Segundo Osni Ronchi,
presidente do Rotary local,
trata-se de uma festa alemã

que celebra a prosperidade,
alegria e fartura. "Os colonos,
representados pelos carrocei

ros, devem levar um tronco de
árvore até o pavilhão de even

tos para lá sereunirem e con

fraternizarem com a família".
Participaram do desfile

aproximadamente 30 carrocei
ros, com as famílias, que per
correram a Rua 11 de Agosto e

foram prestigiados pela popu
lação e turistas. O Clube dos
Carroceiros de Massaranduba
foi criado em janeiro de 2007.

Para,Adão Kulling, presidente
,

do clube, andar de carroça é
voltar às origens. "Há 30 anos
atrás, em Massranduba não se

via: automóveis.' As carroças
serviam para o trabalho, para o

transporte e para muitas outras

atividades, por isto são ícones
da cultura local", disse.

OSNIALVES
,

Fixação do homem no campo evitou êxodo'rural, ressalta o prefeito Leu
,

,

�s pedras extraídas serãO' para implantação do molhe na Boca da Barra

Pedreira Rudnick deverá ser

reotivoda para obra no lagoa
,

BARRA VELHA

A PedreiraRudnick, em Bar
ra Velha, será reativada nos pró
ximos 10 dias. A intenção é que
a empresa realize a .extração de
pedras nas obras de abertura da
Boca da Barra. A pedreira esta
va desativada desde a década
de 1990, quando trabalhou .no
início da duplicação da BR-I0l
extraindo materiais para pavi
rrientação da rodovia.

A Fundema (Fundação Mu
nicipal de Meio Ambiente) já
efetuou as vistorias necessá
rias e, deve emitir a licença
ambiental na próxima sema

na. Segundo o presidente da
Fundema, Orestes Rebello, o

DNPM (Departamento Nacio
nal de Produção Mineral) já

e emitiu as licenças para o tra

� balho de mineração com uso

i de explosivos. "O que falta é .a
,� apresentação do relatório fau-
nístico da área. O relatório in-

forma se existe no local algu
ma forma de vida que precise
ser levada em consideraçâo",
disse Rebello.

De acordo com Guillerme
Kersten, gerente da empresa,
"as pedras extraídas serão para
implantação do molhe". A Pe
dreira Rudnick pertence ao

grupo Rudnick Minérios, de
Joinville, e a extração de pedras
deve ser concluída em um perí
odo de 120 dias.

A Lagoa de Barra Velha será
, ligada ao mar aberto através de
uma abertura que será realizada
na Boca da Barra. A obra custa
rá R$ 4 milhões oriundos do go
verno federal com contraparti
da de R$ 400 mil do município.
Depois de concretízada a obra,
"será construída umamarina no

local para abrigar embarcações
de pesca e turismo. A obra be
neficiará o município atraindo
mais investidores ao Vale.

De acordo com Adamir Kola
cl<i, organiza�or do event�"�evem
passar pelos pavilhões do Fecor
roz hoje, em funçiio do show, com
hitõozinho e ,Xororó, mnis,. de

mil pessoas•.O
��h30 �" o,

25. Sâoespera
maio, quondo encerro o ,

aproximadamente 40 mil pesso
as. A expectativa de negócios é de
RS 6 milhões e o lucro do festa
será usado no compro dê mate
riais poro o,hospitallocal.çm fase
final de construção.

"

Centro de
integração
SÃO JOÃO

Omunicípio de São João do
Itaperiú entregou à comunida
de, na data de aniversário da
cidade, o Centro de Integração
Turística. Este espaço é destina
do a eventos a serem realizados
como festas, exposições, feiras
e outros.

A nova meta colocada em

pauta na última sessão da .Câ
mara de Vereadores é a constru
ção de um ginásio de esportes
no município. O custo da obra
é de R$ 1 milhão, de acordo
com parlamentares. A Câmara
enviará à Prefeitura, na próxi
ma semana, requerimento para
a aquisição de um terreno para
poder construir o ginásio. ,

Para o vereador José Acá
cio Delmonego, parte do in
vestimento pode ser solicita
'da através de convênio com

o governo federal. "O restante

pode ser custeado pelo muni
cípio", disse.
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Corro capota e cai dentro de loja
Testemunhas dizem que motorista dírigia em alta velocidade noBaependi
JARAGUÁ DO SUL la que o prejuízo com a vitri-

Moradores da Rua Bernar- ne e o mostruário quebrados
. do Dornbusch, no Bairro Ba- deve ser de aproximadamente
ependi, levaram um susto na R$ 3 mil.
manhã de ontem. O Palio pla- "Essa curva é muito pe
ca NBN-0272, de [aragiiá do rigosa. Todo dia' escutamos
SuI.' capotou na calçada e inc os carros 'cantando' pneus",
vadiu uma loja de pisos, cau- disse, afirmando que já viu
sando um grande prejuízo aos vários acidentes acontece

prrmríetários. O condutor, que rem nas proximidades. Liebl
n::'J teve o nome divulgado pe- acredita que somente a ins
los bombeiros, sofreu apenas talação de uma lombada ele
ferimentos leves: trônica resolveria o problema

Segundo testemunhas, ele do excesso de velocidade no

estaria em alta velocidade e local. "Falta não só a cons

acabou se perdendo numa - ciência dos motoristàs, mas

curva. A PM informou que também sinalização. Aqui
ele apresentava sinais de em- não tem faixa de pedestre e

briaguez e que não conseguiu nem placas de controle' de
fazer o teste do bafômetro. O velocidade", criticou.

. sócio-proprietário do estabele-
cimento; Adilson Liebl, calcu- DAIANE ZANGHELINI

Preso suspeito de atentado ao pudor
Foi detido, ontem, pela Polícia Militar de 6uuramirim, um homem

que praticava importunaçõo ofensiva ao pudor em uma rua dó município.
A polícia vai investigar se o, suspeito é o mesmo homem que atacava
mulheres em Massaranduba, no início do ano. Mais de quãtro casos de
agressõo e tentativa de violência sexual finam registrados em Masaran
duba no mês de fevereiro. Os ataques ocorreriam por volta das 5 horns,
horário em que as vítimas estavam a caminho do trabalho, sempre pró-
ximo a mesma empresa.

.

Assalto a loja no João P�ssoa
I

Uma loja de materiais de. cons
truçõo na Rua Manoel Francisco'da
Costa, Bairro Joõo Pessoa, foi alvo
de um assalto na tarde. de quarta- .

feira. Um homem armado invadiu a

'oja por volta das 17,h30 e anunciou
o assalto. Em seguida, fugiu numa

bicicleta levando RS 300. Até o fe
chamento da ediçõo, o assaltante
nõo havia sido encontrado.'

Motorista se perdeu na curva, capotou e destrui a vitrine da loja CO!11 prejuízo estimado em R$ 3 mil

Movimento tranqüilo no cartório
Prazo para�regularizar título de eleitor termina na quarta-feira
JARAGUÁ DO SUL

O movimento foi tranqüilo
ontem no Cartório Eleitoral,
que fez plantão para regula
rizar o título de eleitor, com
vistas às eleições de outubro.
O prazo para regularização do
documento termina na próxi
ma quarta-feira, 7, assim coma

para quem ainda não possui o
título.

"Esperamos que o movi-

.
menta seja maior na terça e

quarta-feira, pois as pessoas
normalmente. deixam para
fazer nos últimos dois dias",
comenta' o técnico judiciá
rio Marcos Garcia Labadie,
acrescentando que essa ati
tude pode gerar filas e espera
maior, Ele orienta os eleito-

.
res a procurarem o cartório
antes. Neste fim-de-semana,
o cartório estará aberto no sá-

bada e no domingo, das 10h
às 17h. Hoje e na segunda,
terça e quarta-feira da pró
xima semana, o horário de
atendimento será estendido:
das 9h às 19h.
'O cartório eleitoral fica

na. Rua.Marechal Deodoro da
Fonseca, 972, Centro (Edifício
Royal Barg, êm frente ao Posto

Marechal). .Os telefones são:
3371-4542 e 3275'-1183.

p, � .,) •

Plantão do cartório eleitoral no feriado de olntem registrou movimento abaixo do esperado
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, Crime foi no dia 29 de'março

Defesa aponta
irregularidades

Os advogados de Alexan
dre Nardoni e Anna Caroli
na Jatobá, pai e madrasta de
Isabella Nardoni, apontaram,
nesta quarta-feira, uma série
de irregularidades, ao menos

.. na visão da defesa, na condu
ção do inquérito que investi
ga a morte da menina e na

elaboração dos laudos, Por

isso, eles anunciaram que,
irão contratar um perito para

, esclarecer "alguns aspectos"
dos .Jaudos já produzidos

.

pelo .Instituto de Criminalís
tica e pelo IML (Instituto Mé
dico-Legal).

"Há alguns aspectos que
gostaríamos de ver esclareci
dos. O próprio corte da tela,
por exemplo. Na reconstitui
ção, não vimos a identidade,

'

as características do corte da
tela. Não vamos questioner os
laudos. É apenas para .aclarar
algumas situações", declarou
Marco Polo Levorin.'

,

Outra das críticas da defe
sa é em relação ao uso de parte
do trabalho da perícia duran- ,

te depoimento de Alexandre
Nardoni, no'dia 18 de abril,
sem que os laudos - estives
sem anexados ao inquérito.
O advogado apontou como

um erro o questionamento
sobre a existência de marcas

devômito na.camisa de Ale-
'

xandre e do sangue de Isa
bella -dentro do carro. "Pela
conclusão do laudo, isso
não é verdadeiro", disse. "A

simples constatação de que o

sangue não seria de Isabella,
numa prova pericial; muda

significativamente o que tem
sido anunciado", disse.

CASO-ISABELLA

A difícil missã·o da defesa
Papel do advogado éconduzir processo sem violar a ética
JARAGUÁ DO $UL

: A morte da menina Isa
bella Nardoni, de cinco anos,
está niexendo com a opinião
pública e causando comoção
dentro e' fora do país. Há até

quem sinta antipatia pelos
advogados do casal Alexan
dre Nardoni e Anna Carolina
Jatobá, 'respectivamente pai
e madrasta da menina. Anna
Carolina é suspeita de ter asfi
xiado Isabella, enquanto o pai
é acusado de jogar a menina

pela janela do sexto andar do

prédio:
Em casos como este, onde

, todas as provas técnicas apon
tam que os pais da menina são

,

responsáveis pela morte, a mí
dia e a sociedade se apressam
em condenar os suspeitos. O
caso, transformado pela mídia
em espetáculo, deixa uma dú-
.vida entre os telespectadores:
como deve agir um advoga"
do que souber, pelo próprio
cliente, .que ele cometeu um

crime? E o que o profissional
deve fazer quando desconfiar
que o cliente está mentindo,
afirmando não ser culpado
por algo que na realidade é?

O presidente da subseção
da OAB em [araguá do Sul,
Raphael Rocha Lopes, comen
ta que o profissional sempre
deve pedir que o cliente conte
a verdade, para que sejamon
tada a estratégia de defesa. "O

advogado deve' trabalhar de
acordo coin a sua experiência

Raphael Lopes, presidente do su'bseçóo do OAB, reforço que todos os pessoas têm direito à defeso

.Se a justiça interpreter
que a- defesa agiu de má fé
- criando fatos não verda-

. deiros, por exemplo - ele
poderá sofrer um processo
ético-disciplinar perante
a OAB. "O advogado deve
tentar defender o cliente da
forma mais abrangente 'pos
sível, mas sempre dentro da
ética", destacou. Os advoga-

,

dos são orientados pelo es

tatuto da OAB e pelo Código
de Ética e Disciplina.

,

e consciência, e não apenas o profissional acredita que' tégía, deve primeiro conver-

fazer a vontade do cliente. Se' deve adotar uma,outra estra- sar com o cliente", pontua. DAIANE ZANGHELINI

Profissional· pode adotar.nova·estl1ltégia
Defensor pode ser destituído do caso se 'juiz perceber que trabalho é feito sem empenho

_Fogaça dá destaque ao empenho

o advogado Altevir Antônio
Fogaça Jr, que atua nas areas de
direito civil e criminal, comenta
que o defensor pode ser destituí
do do caso se o juiz perceber que
não há empenho por parte do,

ff] profissional, Segundo ele; o ad
� vogado também pode se recusar

� a fazer a defesa ao perceber que
t!. não se-sente bem ao lidar coin
g determinado caso.
o

.

§5 O advogado com atuação na-
� área criminal, JulioMaxManske,
também professor de direito pe-

Na outra situação, quando o

advogado desconfia, pelas pro-
, vas técnicas, que o cliente é cul
pado, existem duas alternativas:
o profissional pode-renunciar o
caso, por quebra de confiança, ou
buscar uma nova estratégia para
defendê-lo. "O papel db advoga
do não é só tentar absolver, mas
tratar, o processo sem' a influên
cia da opinião pública", comen
ta, acrescentando que a de fesa
deve trabalhar para a aplicação
damenor pena cabível.ao caso.

nal na Unerj e na Fameg, afirma
que o advogado não pode divul
gar no processo que o cliente é

culpado sem a autorização dele.
"Se o cliente confirma para o ad
vogado que é culpado, mas pede
sigilo sobre isso, o profissional
não pode desrespeitar esse pedi
do. Se quebrar o sigilo profissio
nal, estará violando o código de
ética, o que poderia culminar até
mesmo com a cassação da carteí
ra da OAB (Ordem dos Advoga
dos do Brasil)", explica.
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Caixa Econômica
-

autoriza reforma·
A Caixa Econômico autorizou o início
do processo Iicitatório poro reformo
e ampliação do ginásio de esportes
Willy Germano Gessner. As análises
técnicos, jurídicos e institucionais
do documentação constataram via-

. bilidade do objetivo previsto no

contrato. A obro será realizado pelo
Pretelturn através de convênio com

o banco.

JARAGUÁ DO SUL

Sebrae avalia
áreas· rurais

.

Técnicos do Sebrae estão avaliando o

potencial turístico de Jaraguá do Sul
e municípios como: Pomerode, Blume
nau, Timbó, lndnlul, Rio dos Cedros,
Benedito Novo, Rodeio e Ascurra. A

.

iniciativa é do Iphan (Instituto do Po- ..
trimônio Histórico e Artístico Nacional)
que está em fase de implementação
no Estado e é promovido pelo governo
federal. .

VALE DO ITAPOCU------�--

JARAGUÁ DO SUL

REDE DE ESGOTOS NA VILA LENZI
O Bairro jaraguaense do Vila Lenzi terá, nos próxirnos quatro meses, uma rede coletora �e esgoto. O custo do obro
é de R$ 1;5 milhão. SerãQ 14 quilômetros de rede que viabilizará 3�490 n'ovas'ligações�para atendêl cerco de 13 '

.

mil habitantes. Com esta etapa o rede de esgotos do município passará de 52% poro 86% do população.

\
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GUARÃMIRIM

. MUNiCíPIO PLEITEIA CENTRO COMERCIAL'
A ADL (Agência de Desenvolvimento Local) M Guaramirim encaminhou dois projetos 00 ministério do Turismo
com o intenção de beneficiar os produtores locais de alimentos artesanais com o contrução de um centro comer

ciai poro esta categoria. O investimento seria de aproximadamente R$ 400 mil e seriam duas unidades, uma no

centro do cidade e o outro no Bairro Jacuj-açu.
' .

BARRA VELHA

Prefeitura adia
. escolha de rainha
A Prefeitura de Borro Velho informo
que odiou poro o dia 13 de junho o

escolho do Rainha do 12° Fenapir
(Festa Nácio.nal do Pirão). A esco

IhIT estavá previsto poro o dia 31
de maio. O evento será rios depen
dências do Sociedade Recreativo de
Borro Velho. As inscrições porá QS
.candidatas tambémpedem ser feitos
até o dia 13 de maio no Secretnrle
de Turismo. Mais informações no

(47)3446-1231.
�

GUARAMIRIM

Pesquisa para
. empresariado

o Codec (,Conselho de Desenvolvimen
to Econômico) de Guaramirim reali
zará uma pesquiso poro identificar
os peculiaridades do comércio local.
Poro realização desta, os integrantes

• do Codec irão até os emprésérlos poro
realizar um levantamento mais preciso
de informações.

VALE DO ITÀPOCU
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BOMBEIROS DE-SÃO JOÃO
E BARRA VELHA EM CURSO

O Corpo de Bombelros Militares do litoral realizará neste sábado mais
uma aula do módulo único do Curso de Formação de Bombeiros Comuni-�
tários. As aulas teóricos foram ministrados nasdependêhcias do Colégio
David Espíndola e os práticos serão realizados no campo aos fund a'S do
APAE. O curso encerro no dia 31- de Julho com 24 alunos matriculados.

CORUPÁ

Bingo beneficente para jazz. band
A Associação de Pois do Escola de Músico Jazz Bond Elite, de Corupá, pro
move o tradicional bingo amanhã, 3 de maio, nos dependências do Igreja
Católico. O inicio será às 14 horas. O valor do cartela é. R$ 5,00 com direito
o oito rodados. Os prêmios serão cestos básicos e utensílios domésticos:
Haverá rodados extras. Cartelas antecipados podem ser cdqulrldns com in

tegrantes da escola. Mais informações no 3375�1399.
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do diversos estados. Por onde
-

A Orquestra foi Criada
passava recolhia temas folcló- em 2005, numa iniciativa do
ricos que utilizaria em suas Governo do Estado de Mato

composições. Grosso, em parceria com o Mi-
Para Leandro Carvalho, - nistério da Cultura e empresas

maestro da Orquestra de Mato privadas de diversos segmen
Grosso, a turnê éuma espécie tos. Músicos profissionais de
'de devolução do trabalho de várias partes do mundo e de
Villa-Lobos para o Brasil. "Va- diversos estados brasileiros
mos percorrer praticamente mudaram-se para Cuiabá para
todo o país, do litoral ao inte- trabalharem na instituição.
rior, atravessando regiões não O Projeto Sonora Brasil
só geográficas, mas

-

também � Formação de Ouvintes Mu
culturais, entrando em contato sicais tem como proposta
com esse universo riquíssimo a formação de ouvintes ern
que Villa-Lobos se debruçou música. Apresentando pro
ao longo da vida e que inspi- gramações inéditas, regula
rou suas obras". res e sistemáticas, o projeto

A turnê marca um ano im- difunde a ampla e diversi
portante para a Orquestra do ficada produção musical
Estado de Mato Grosso que,' brasileira, possibilitando ao

em 2008, deverá realizar.142 -

público o contato com um

concertos, sendo que gO deles universo musical que muitas
fora do estado. vezes não teria acesso.

Canções de Villa-Lo .

..

Ürquestra de Mato Grosso realiza
.

turnê por 22 estados brasileiros

OS PREÇOS DOS VEÍ.CULOS ANUNCiADOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM- AVISO PRÉVIO. VALORES VÃlIDOS PAM veícuios oisPONivEIS EM ESTOQUE_ IMAGENS DE CAMTER ILUSTRATIVO.

AUTOFE li C! DADE!

jAVE� Concesslonóric FIAT. Ruo Expedicionário Joõo Zopella, 214 - Fone 3214 0100 - Jaraguá do Sul - se - www.javel.com.br

Em turnê por 22 estados, a
Orquestra do Estado de Mala

Grosso desembarca amanhã
em Iaraguá do Sul para concer
to no Pequeno Teatro da Scar.
A apresentação, que percorre
outras 77 cidades brasileiras,
faz parte do Projeto Sonora

-

Brasil do Sese Nacional.
Serão gO dias excursíonan

do pelo país apresentando no

repertório composiçoes de
Heitor Villa-Lobos, em adap
tações do maestro Leandro.
Carvalho: Serão apresentadas
as Bachianas Brasileiras nog e

nQ4, a Ciranda das Sete Notas,
Cirandas, o Choro n''. 5 (Alma
Brasileira), Danças Caracterís-

. ticas Africanas e Danças dos _

Índios Mestiços do Brasil.
. Desde jovem, Villa-Lobos

empreendeu' uma série de
viagens pelo Brasil," visitan-

o compositor Heitor Villa-Lobos
Villa-Lobos deixou aproximada- teve as primeiras lições de música

mente mil obres.séndo que seú fa- com opai, Raul Villa-Lobos, músico
moso ciclo 'Bachianas Brasileiras' amador. Em 1923, iniciou trajetó-
costuma ser reconhecido çomo sua ria internacional. Em 1944, partiu
maior cOlÍtri�uiçíio. Ainda em vida, para uma grande turnê pelos EUA.
foi cõnsiderado o maior compositor Retornou, depois, várias- vezes

das Américas e ao seu nome asso- àquele país, onde regeu e .gravou
cia-se a reformulação do conceito - suas obras. Vil!a-Lobos faleceu em

de nacionalismo musical. 1959, em plena atividade, aos 72
Nasceu no Rio de, Janeiro e anos de·idade�

Orquestra do Estado
_
de Moto Grosso
LOCAL: Pequeno Teatro da Scar
HORÁRIO: 20h30
INGRESSOS: R$ 10,00
(inteira), R$ 5,00 (meia) .

SERViÇO
-
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

"Prova de amor
é decepar o dedo

Desde a adolescência, revistas, livros, progra
mas detelevisão e experiências ouvidas dos ou

tros, sempre me inspiraram a sair mundo para o
,

mundo, conhecer e tentar entender, pelo menos

um pouco das diferenças. Sonho realizado, his
tórias relatadas em dois livros de excelente acei

tação pelo público. Depois de idas e vindas, em
2.007, voltei para a estrada. Então, qual seria o

sentido dessa nova longa viagem? ,A justificativa
estava nas anteriores. Daquelas, sempre vêm .à
lembrança tantos rostos morenos, brancos, ama
relos, negros, indígenas. E as histórias contadas

.(?Of olhares, palavras, músicas, ritmos e silêncio.
E de pessoas que deparamos pelo caminho que
uma viagem é feita. E aminha volta estaria dentro
desse contexto mais aprofundado. Visitar gente
isolada, povos em que as influências do mundo
atual são limitadas ou quase inexístentes.

Aqui relato um desses povos que estive no ano
passado: o povo do vale de Ballem. Estão numa
distante ilha da Indonésia, chamada Papua. Loca
lizada ao norte da Austrália.

Os habitantes de Baliem cultivam hábitos tão

antigos.quanto intrigantes. Os homens, por exem
plo, não saem de casa sem a koteka, um acessório
em forma de cone feito de fibra vegetal e que fica
preso ao pênis, amarrado nos testículos, A koteka

'

faz às vezes' de bolsa, onde são colocadas ervas,
tabaco e até Carne de porco para córner durante
as trilhas. As mulheres usam o nokeng, uma bol
sa de cordas entrelaçadas cuja alça é apoiada na
cabeça. Da mais nova a mais idosa da aldeia, to
das andam com o nokeng. É onde elas carregam

.

verduras, frutas e, eventualmente, bebês a até pe
daços de 'carne de:,p'órco. Aliás, tudo no Vale de
Baliem gira emtomb dos porcos.

A banha serve para cobrir 'o corpo e proteger
do frio e dos mosquitos. Seja nas festas de aniver
sário, nos rituais de guerra, nas cerimônias religio
sas ou até nos funerais, o prate servido é sempre o

mesmo: porco. A receita predileta é o bakar batu,
o churrasco de porco assado sobre uma pilha de

pedras em brasa. Até as classes sociais gíram em

tomo do bicho. O homem que tiver mais animais
na pocilga tem 6 respeito de todos e pode casar

com quantas mulheres quiser. E felizes são as es-,

colhidas pelo ricaço - que em Baliem pode ser o

dono de uma dúzia de porcos. Outro costume que
resiste às insistentes tentativas dos.missionários e

do governo são as guerras tribais. Roubo de por
cos e mulheres é o principal motivo. Mas nada
é tão estranho e impressionante como o hábito
secular de amputar um dedo damão toda vez que
um parente próximo morre. A amputação ocorre

um pouco antes do funeral, na altura dametade do" .

dedo, -e o único instrumento utilizado para arrancar
omembro éuma pedra afiada. Oato éumaprova de
amor pelo falecido, Isolados do mundo, os morado
res do místico Vale de Baliem levam a vida do jeito
deles. Como era hámais de mil anos. E como deve
continuar sendo pormais longos séculos.
• charlesautor@gmaiLcom

,VARIEDADES-----:-<�-,·-'�'''--�

? A cidade ,do Sol
Mariam tem 33 enose sempre soube que
seu destino era servir o marido e dor-lhe
muitos fílhns. Laila tem 14 anos e sempre
soube que seu destino era muito maior
que casar e ter filhos. Mos os pessoas nüo:

, controlam seus destinos. Ouando ambàs
se encontram, uma outro história começo
o ser contado, aquela que ensino que todos
nós fazemos porte do "todo humano".

- O'�rande Truque
,

entre os amigos
Judo começo em Londres, num período de
rápidos mudanças. O exibido Robert Angier
(Hugh Jackman) e o rústico Alfred Borden
(Christian Bole) sõo parceiros e amigos que
se admiram. Mos quando o maior truque
deles dá errado, tornam-se inimigosmor
tais, um tentando derrubar o outro.

DESEJO PROIBIDO
A emissor.o não divulgou o último capítulo da

novçla.

BElEZA PURA
Gaspar diz que Ivete acabou com a sua vida, mas
ela garante que não se arrepende de nada. Nor
ma sugere a seu amigo Paulo, diretor de ciae
ma, qúe coloque Tati e o reste do elenco em um

,programa intensivo em uma clínica. Anderson
.

segue o conselho de Betão e faz jogo duro com

luiza. Jecnu é a vencedora da rifa da televisão,
mas Erik some com o prêmio. Paulo'e Guilherme
fecham um pacote na clínica BeleÍa Pura e uma

festa com todo elenco para uma semana depois
da inauguração da clinico em frente. Assump-

. ,ção descobre qU,e 'Erik sumiu com a TV.

DUAS CARAS
Maria Paula reage. Juvenal garante. que ela

pode impor as suas condições para se casar.

Antônio diz qqe João Balista é o pai e deve
cuidar de Dépora. Sílvia espera Bárbara sair e

entra na casa de Ferraço. Nelly tenta impedir,
mas não consegue, Ferraço fica furio�o quando
'Nellyo avisa:Ferraço pede que Branca vá à sua

casa. Sílvia quer abrir o cofre e Branca tenta

impedi-Ia. Bárbara ouve Sílvia dizer que de
nunciou Ferraço. O empresário chega e Branca
conta sehre a denúncia. Ferraço- avisa Barreto
do ccentecíéu B.�rnardinho sai com uma quen
tinha, para irritação de Dália e Heraldo. Carlão
adora a comida que Bernardinho leva. Renato
insiste que o mãe se case com Ferraço.

AMOR E INTRIGAS
Dora espera Giuseppe deitar para dormir e

_ liga para Bruno. Bruno fala impacie'!te com. a

mãe e a trata com frieza. Sílvio choro sozinha
e liga poro Bruno, mas ele não ouve o telefone

.

tocar. Débora pensa em Peirônio e fica triste.
Ela lembra que Eva estava usando um cordão·
igual ao dela e que ela disse ter ganhado de
Petrônio. Sérgio deduz que Petrônio lambém es

tava envolvido no assaltp dasjóias. Débora fica
arrasada. Felipe não conversa com Valquíria e

ela vai embora.

CAMINHOSDO CORAÇÃO
Cassandra mostra os extratos bancários da Pro�

gênese para os participantes do.reunião é todos
ficam perplexos ao descobrir que Gór, Metamor-
fo e Meduso estão roubando a empresa. Gór
tento hipnotizá-los, mas todos desviam o olhar.
Gór manda Meduso fazer algo e o mutonte

ameaça matar alguélil. Todos ficam pamlisados .

com medo. Júlio comemora o sucesso de sua

experiência com o soro da juventude. Vová se

desespera por Pachola estar congelado e chora,

abraçaao ao pai. Sua lágrima coi no rosto de
Pachola e descongela o local. A Mulher-Aranha
se aproxima de Cris e Iara e a sereia 'canla para

. tentar espantá-Ia.
.
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Isis nõo gosta de
ser uma deusa
ísis Valverde que dá vida o persa-

, nagem do destrambelhada Rakelli
no novelo Beleza Puro, dispenso
os privilégios que o sucesso pro
porciono. A atriz afirmo que não
gosto de ser trotado como se fosse

.

uma deusa só porque é famoso ou

porque aparece no TV. Para elo,
o mais importante é o público
enxergar o artista como um ser

humano comum.

I -

SUDOKU

Guilherme Duarte,
mecânico bonitão
No pele de Zidane, o mecânico
bonitão do novelo Duas coras,
Guilherme vive suo fase boa após
oito anos buscando um espaço 00 sol.
Diz que apesar do reconhecimento'
ainda continuo andando de.chtnelo
no ruo, jogando bolo coni os amigos e

visitanto novo Iguaçu, onde foi criado.
Guilherme afirmo estar solteiro apesr
dos boates de que teria um affair com
a colega de elenco Sheron Menezes.

Homenagem ao

cantor Tim Maio
No ano em que se completam dez
anos de suo morte, o história de
Tim Màia é resgatado no livro "Vale
Tudo - O Som e o Fúria de Tím Moia".
Um de seus amigos mais próximos,
o jornalista, compositor e produtor
Nelson Motta, porte do memória do
intenso convivência com o contar poro
contar uma história de som, fúria é
gargalhados. O livro é uma viagem
pelo vida do do saudoso contar.

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3,

,

t
I
I
I

I
I

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

SOLUÇÃO

.�.
lil! ÁRIES

4:�' (20/3 a 20/4)
. Hoje é um dia em

� l que o romance e o

acolhimento estão
mais perto. Você está menos

impulsivO e mais comedido. Os
sentimentos estão mais aflora
dos e a sensibilidade é a marca

principdl deste dia. Não se
assuste com tanta intensidade.

TOURO
(21/4 a 20/S'"

.

Você ,continua
romântico e sonha
dor. Hoje é um dia

de contemplação e compassivi
dade. Você está mais fechado e

prefere manter segredos sobre
sua vida emocional. Hoje é um

dia .para ficar dentro de sua

casa e dentro de. você.

Tempo instável com chuva em todo o estado.
Temperatura apresentanáo pequeno elevação.
Ventos variáveis de nordeste o sudoeste com

rajadas fortes no Planalto e litoral.

� Jaraguá do Sul e Região.

� Fases da lua

NOVA' CRESCENTE

.• 6/4. 12/4

CHEIA MINGUANTE

O 20/4 �28j4

8 :2 9 7

6 5 1

HOJE

o.
SÁBADO

MíN: 15° C • Mí�: 15° C�
MÁX: 21° C 11,,', MAX: 23° Cx..__)
Chuvoso . Nublado

'DOMINGO

â'Mí�: 14°C
MAX: 22°.C
Sol com nuvens

.

". � .'

.
.

)(
GÊMEOS
(21/5 0-20/6)
Hoje você estará'
mais sociáv�I,
depois de um dia

fechado em si mesmo. Você
sente que a vida lá fora é bem
mais interessante. Procure ape
nas não fugir de você mesmo.

Se isso acontecer você receberá
mjJitos chamados, até escutar.

:!'\...' LEÃO

�,.J (22/7 a 22/8)
:. ') Momento de

,

� u--: projeção social e
profissional. Afinal,

é disso que você mais gosta:
aplausos, reconhecimento e auto
estima. Você está exibindo char
me e- sua capacidade de sedução

. está em evidência. Aproveite a

maré para concretizar•.

r- '" CÂNCER

�.� (21/6 a 21/7)
,

'-';_'_'.-;-;, Apesar de algumas
: ; decepções com suas

amizades, você
sente que a vida continua e que
é preciso. Seu movimento é de
abertura e naturalmente novas.
amizades e possíveis amores
começam a entrar em, sua vida.

.. Continue nesse movimento. ,

rrr�
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Dia meio pesado
em que você dá
uma parada na

vida social para pensar no que
deseja. Hoje você está mais

intróspectivo e as atividades
sociais ficarão para depois.
Agora é hora de refletir para 'não

, .dar nenhum passo' em falso. ,

SEGUNDA

âMí�: 11° C .

MAX: 23° C
Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Hoje é um dia
ótimo para me

ditar. Você deve
#LlBRA' '�(23/9 a 22/10)

Está mais do que
na hora de come-, (
çar a ólhar para ,

sua necessidade de se relacionar
e este,é um dia especial para

.

, esse movimento. Muitas pessoas
interessantes, mas nenhuma
que �exa com você. Será que o
problema está no mundo?

, O CORREIO DO POVO m'
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ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Sua casa anda meio
bagunçada e hOje,
é um dia muito
bom para colocá-Ia

em ordem. A caSfl que você vive
deve ser arrumadà. Quando
você olhar para dentro de você e

colocar no devido lugar, toda sua

vida volta a andar como antes_

preparar suas energias para as

mudanças que está enfrentando
em seu trabalho e profissão. Pro
cure avaliar todos os pontos e

-

se organizar para não deixar de
lado as coisas mais importan.tes.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

,..j. Os momentos de
expansão e ale

gria estão cada
vez mais presentes em sua

vida, Aproveite essas energias
para fazer novas e interessan
tes amizades. Este é um dia em

,

que receber amigos em cusa se

tornará um maravilhoso ritual.

ANiVERSÁRIOS!. ,.,J ,�. <�.f�'.; .

��
•

� ",,�"""'" ..:f,_.

2/5
Alexandre da S. Corre0
Arlete Anaeleto,

, Eduardo GabrieUi Flor do Silva
Elmar Rueckert
Evanir Hoffmann
Guilherme Muller
Gustavo Henschel
Irene Leandro Wilke
Isabela P. Bening

f, �ackson luis Kopsch
•

Jair Rogério Steinm
• Jaqueline Schmanskt '" . .JJeferson [ dos Sa�tos $

'Jonathan Ricardo Georg
Julia Koehler Laurindo
Juliano Job.ias Leitempeníher
Larissa Gabrieli Konell
Luiz Carlos Giesler
Maiara Lennert
Maria Cristina Franzoi'
'Nelson Kreutzfeld �.

Odacir Wo-Iter Berthi
, Patrício Girardi .

Roberto Kniess
Rodrigo Wopsch

, Rudibert Muller
Salete Moretti
Sandro Luis francesci
Suellen Lois Georg
Tisiane dos Santos Horstmann
Valdecir Goldacker

.

:"Vanessà DcílcanaUi
Volney'Junior

DIVIRTA-SE

Pontaria
A vovó repreende o neto:
- Zezinho, por que você atirou pedrn
no cabeça do teu primo?
- Ele me beliscou!
- E por que você não me chamou?
- Pro Ouê? A senhora não iria acertar
uma!

.

No Jardim Zoológico
- Mamãe, est�s hipopótamos são tão
parecidos com o tio Mercedes, não.são?
- Filho, essas coisas não se diz!
• Mos, mãe, eles não podem entenderí

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)

, Apesa� de muit�s
confusoes, este e

um dia especial
para o convívio com seus irmãos
ou parentes mais próximos. Eles
poderão ajudá-lo a entender
melhor e esclarecer algumas
questões que, por mais que ten
te, você não cO,nsegúe enxergar.

PEIXES

til.. (19/2019/3)
•• Procure não gastar
�� mais dó que pode. '

Os passeios com
os amigos devem ser planejados
para que não haja nenhuma sur-

, presa desagrqdável. Procure se

divertir, mas tome cuidado para
não abusar da sorte. Procure
comer com moderação.
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Eles não' sabem do

que estão falando
Alguns pesquisadores ainda consideram a Tensão. Pré

Menstrual. ou TPM, um evento fisiológico absolutamente
normal. Como se fosse algo comum como um acesso ,de tos
se. Esses pesquisadores devem ser solteiros e viver rodeados
apenas por espécimes do mesmo sexo, conseqüentemente,
não têm a menor idéia do que estão falando. Devem achar
capricho. feminino aquela cólica horrível, aquele caIisaço e

irritabilidade e as tantas brigas com o marido, filhos,'ca
chorro, vizinho, etc. N�o tem nada de fisiológico o fato de nos

sentirmos horrorosas, sem disposição para o sexo e com ga
nas de jogar pela janela o primeiro que aparecer para dizer
"bom dia". Gente, a questão é séria, não se trata de birra ou

qualquer artimanha. Um número considerável de mulheres
sofrem da TPM num nível mais crítico do que a maioria. O
que significa gravidade suficiente para incapacitar comple
tamente as pobres criaturas durante a crise.

As causas da TPM são diversas. E a maioria relacionada às
, mudanças nos níveis hormonais que começam a ocorrer dias

.

",iiítes da menstniaçoo.7�crescêlúe a 'esse revertério� u-mo a���
mentação desequilibrada, um trabalho estressante e um ma

rido que não entende nada de TPM. Pronto. Agora sim, uma
TPM digna de uma terrorista da AI-Qaeda. Algumas mulheres
sofrem desse mal regularmente, outras nunca, algumas nem
percebem (quando você acha a voz do marido "insuportável"
e tem vontade de amordaçá-lo - sim, é a TPM). Como con
trolar? Alimentação saudável. exercícios e um bom padrão de
sono. E se o caso for mais sério, o seu médleo pode oferecer
uma ajudinha. No mais, um aviso prévio do tipo "Não estou
boa hoje .." pode ser bom. E sobreviver.

MULHER�---------

• Já 'que, nossa cidade vai se
diar (orgulhosamente)' a 180

CABELOS Olimpíada Estadual das APAE's

Cabelo bonito no inverno de SC, vale a pena lembrar:

depende de alguns cuidados,'
"

...as pessoas partadoras de,
básicos. Não tomar banho em

deficiência têm os mesmos

água muito quente, usar o se- direitos humanos e liberda-

cador à 15cm do dos fios, evitar 'des fundamentais que outras

dormir com o cabelo molhado, pesso�s e, q�e .estes di�eitos,\,
enxaguar direitinho para não 1- mcluslv� � dlrelt� d� n�o ser"

... �f • b, 'd .I h submetidas Q dlscnml

��;<_.
__ ._�� r�:n::o�����Df:z:rm��:r��'�r"'êõiihasê�nõ�êfíêL .'

� :
"

,t(; tação semanal e manter uma
' nom da dl�.m�Qde e .do Ig,uo·

"i-t ;:"i alimentação equilibrada. Não é dade que sao,!nerentes Q todo

....
f.. difícil ter cabelos bonitos e não ser humano ... ,

, t."I somente no inverno, os cuidados
f f� devem ser mantidos sempre.

'

BISCOITO DA SORTE

CHARME

�::·':'::-"::::,F

-

• Ter um sorriso bonito e

saudável não é opção. É obri�
gação. Além de esteticamente'
agradável. as chances de mau

hálito são mínimas. Portanto,
se há algo o ser feito, Jaça.
limpeza, cloreamento,.usaM
aparelho ortodôntico ou qual:
quer outro tratamento, Sem
desculpas de falto de dinheiro,
falto de tempo ou medo.�

Tenho que concordar com as

amigas inverneiras que a esta

ção favorece a elegância, o "ves
tir-se bem". Diferente do verão,
onde a moda é ousar e mostrar
sensualidade, o inverno traz o

charme dos tecidos mais grossos
e o glamour dos acessórios como
as boinas, as luvas, os cachecóis
e as meias, Vamos agilizando
porque o frio está' batendo.

DICAS DE PRESENTES'
PARA O DIA DAS MÃES

Presenteór com flores é sinôni
mo de carinho, de bem querer. Um
arranjo bonito, um buquê caprichado
ou uma plantinha graciosa. Não tem
como errar. A Boutique das Flores, no
Shopping Breithaupt, tem uma varie
dade enorme de flores e plantas que
vão emocionar a mamãe. Informa
ções fone 3371-5090.

Não é só papai que gosta de um

bom vinho. A mamãe sofisticada vaiado
rar receber esse presente e poder apreciá
lo em boa companhia. Boa� dicas como
Q Espumante Kriter Rosé 200 ml você
encontrnnu Adega Airoso Menezes, In
formações fone 47 3370-0220.

• Dica: Com a cabeça para
traz, faço coin o boca o maier
bico, que conseguir e contraia

'

os .contos do boca. poro b.oixp
(como se estivesse sorrind,o 00

contrário). Vocês me pergun�
farão: Pr,a que serve' isso, cria-
tura? Eu digo: Dizem que esse

movimento suavizo os linhos
do pescoço (aquelas!). Só não

posso responder quanto tempo
leva até percebero resultado.

A Confeitaria Doce Sabor, na Alameda
25 lançou uma promoção maravilhoso.'
Paro você não se arriscar a desandar o bolo
da mamãe nem colocar a pobre senhora pro
cozinhar, o Doce Sabor está fazendo bolos
de vários sabores pelo preço de R$ 14,99.
Sucesso garantido no café da mamãe. En
comendas no fone 3055-2229.

o
,«

� • No inicio do nompro, sair
5 com o namorado pro bolado é
êi •

ê sinônimo de confusão no ter- '

f2 '

ta. Os amigos dele, as amigos
dela, aquele cora que fica te
olhando sem parot aquela ga
rota de minissaia provocando,
o sensação de insegurança e o

, ciúme. Bom mesmo é pensar
duas vezes antes de arrostar o
namorado pro noite. Ou �ntão .

segurar o onda enquantp.'nõo.
o vir dançando o \'cfééééó" na,

vel,ocidade cinco.
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EMPREGOSI CURSOSI CONCURSOS

.,

[IDtB �. � B f3 d�_
lTI]�n® �@ �®®m
(!$1P® [b8)�C!) DmI1Elltnmm@[fi0Gl

DEll!1Ell{Dmê cflQ) �(!lll Q ��

Patrocinadores:

fI!I9!!I Natural
�Veicular
Fone/Fax(47)3371�5

• Av.�'o.odon:tce.F�"'f

.���
47 3370-0676

.&a
'I I I ' II I

�!
. � j! � 1 j 1

Indústria e comércio de madeiras

(47) 3372-0280

�!�Ih!
.

47 3275-0458

-

.'

g!l.�S«<tÜ4�.
_.

studiofm.com.br

i!
)

Silo João do ltaperii • se

, (47) 3458-0101

�II'
TRANSMAGNA
A�_-.,-

MABIO V·IEIBA
A� TE:::::.GEM\Y, TRANSPOm5

(47) 3275-1675
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'.

OPORTUNID,ADE ---�------

(47) 3371-8075
www.back.com.br

•

elta-tetra das 8:00 as 11 :30· e das 13'30
. t

. de segundaas.
. as 17:30

Horário de atend\men e: '

.

selecao.jaraguadQsul@back.com.br

AUXILIAR DE ELETRICISTA - Ensino médio compieto. Desejável conhecimento básico sobre

instalação elétrica.

AUXILIAR DE INSTALAÇÃO - Ensino médio em curso. Necessário cursos na área de elétrica
e/ou eletrônica. Conhecimento em instalação elétrica residencial e predial, ou com instalação
telefônicà.

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

FREZADOR - Ensino fundamental completo. Conhecimento em leitura e interpretação de
desenho técnico e freza convencional.

'

ELETRICISTA DE MANUlENÇÃO INDUSTRIAL -::: Ensino técnico completo. Conhecimento em

manutenção de empilhadeiras.
'

VAGlS'URGEN1ES!!! VAGAS PARA JARÁGUÁ DO/SUL
"

PROJETISTA:_ Conhecimen_to em SglidWorhs, Auto Cad e fabricação de máquinas.

REPOSITOR - URGENTE - Ensino médio completo, CNH AS permanente. Para limpeza,
abastecimento e organização de gôndoras.

TECELÃO - Ensino fundamental completo. Conhecimento em tear circular ou retilíneo.

TELEVENDAS -Ensino méd,io completo. Conhecimento na área de televendas ativo e receptivo.

TORNEIRO MECÂNICO - Ensino fundamental completo. Conhecimento em leitura e
.

interpretação de desenho técnico e torno convencional.

VIGILANTE"':' Preferência ensino médio completo. Poseur curso de vigilante EM DIA. Desejável
. conhecimento na função.

,. Rua Victor Gaulke, nO 70, bairro Czerniewicz,.próximo' á,SeAR e Hospital Jaraguá.'·,· ,::"" ,��.' :
..,' :; _T

<- ,

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerfliewicz, 1245 CRua do Hospitall
Cx. Postal 200 ' CEP 89255·000

, Fone 1471 3371-4311
Fax 1471 3275-1091

recrutamento@humana_com.br ww.humana.com.br

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO - 200 ·VAGAS - Não exige escolarídade - Para - ESTILISTA (8914')
Empresa de AUmentos, (Vagas Efetivas-1°, 2° e 3°turno). - ELEtROTÉCNICO (8856/8934)
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8957) - Montagem Eletrônica. - ENGENHEIRO MECÂNICO (B855/8898)
- AUXILIAR DE MOTORISTA (8971) - Ajudante nos serviços de. -FUNILEIRQ(8859)
bombeamento e descarte dos efluentes, tirar e cõlccar mangueiras, jigar e �·FRESADOR·(8903) ._

d,�sligarbombas segunil amangueira na sucção etc;
' '.'JARDINEIRO (8967)

,'ASSISTENTE COMERCIAL (8970) - Experiência em vendas e pós-vendas, - MECANICO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS INDUSTRIAIS (ª965)
conhecimento em comércio extenor, idioma fluente em inglês e básico em - MECÂNICO DE ÔNIBUS (8879)
espanhol, disponibilidade para viajárpara aliJarem feiras. -

- MARCENEIRO E AUXILIAR (8843/8885)
- ASSISTENTE CONTÂBIL (8970) - Experiência em lançamentos - MONTADOR DE MÓVEIS (8866)
contábeis/fiscais e compras. _

- MONTADOR DE PAINEIS ELETRICOS (8884) - Para Guaraminm
- AGENTE DE VIAJEM - Com conhecimentos em Agência de Turismo e - OPERADOR DE CNC (8903) "

sistemas. - OPERADOR DE MÂQUINA (8943) - PARA CORUPÂ - Com conhecimentos
- ANALISTA DE RH (8945) - Superior completo em Administração, Ciências em máquina de dobra, prensa , guilhotina e leitura e interpretação de
Contabéis, Economia, Direrto e áreas afins; Expenência em processo de desenhos.

'

Administração de Pessoal; - OPERADOR DE'CALDEIRA (8964)
.

Inglês desejável. ,
- PRENCISTA (8949) - Borracha

, ANALISTA AMBIENTAL (8972) - Técnico em Meio Ambiente, superior - PEDREIRO (8966)
completo ou cursando Eng, Ambiental, Eng Química ou Tecnólogo em Meio - PROJETISTA (8909) - Possuir curso de designer,ArqurteliJra ou técnico em

Ambiente; projetos de móveis.
Conhecimentos em Legislação Ambiental e Sistema deGestãoAmbiental; - PROJETISTAMECÂNICO (8969)
Inglês desejável; Para Coordeoartrabalhos de execução de PRAD (Plano de - REVISORATrolL (8939)
Remediação Área '.Degradável; Acompanhar implantação do SGA na -SOLDADOR(8n4/8857/8898)
unidade; Apoiar área operacional do ETE em relação ao tratamento de - SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (8917) � Plásticos.
efluentes. - SERRALHEIRO (8940)
,ANALISTA DE QUALIDADE (8946) - suoenor completó em Eng. Alimentos, - TÉCNICO DEEDIFICAÇÔES (8954)
Eng: Química, Química industrial, Biologia ou Vetennáría, Expenência em - TORNEIRO MECÂNICO (8903)
área prC1dutivas de abate de aves, C'onhecitnentos em GMP/Ço,ntrole de - TÉCNICODEINFORMÂTICA(8956)-ManutençãodeComputadores.
Qualidade do Processo erodutivo, � TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO (8867) - CLP .

Ingl�s desejável,
.

- TÉCNICO'OE'SEGURANÇA DO TRABALHO (8871.) - GÓm·expenênaia erT) '.
'

- AJUSTADOR MECÂNICO (8913) RH.
.

. . .

, AUXILIAR MECÂNICO (8944) - Colocação de amortecedores, - �ÉCNICO DE LABORATÓRIO .(8933) - Atividades voltadas a ·análises de
.

escapamentos, montagens depneus-Bervlços de Auto,Center.
'

procutos/matenaís: analisai e realizar a manutenção dos;equipamentos do
,AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (8942) - PARA CORÍlPÂ - CÓITÍ conheomento setor; pesquisare desenvolvermatérias pnmas e métodos analíticos, '

,

emmovimentação de pontes rolantes e'talhas. - Conh�cer conceitos básicos de programaS' da' qualidade; conhecer
,AUX. TÉCNICO (8919) - Montagem.demaquinas e ferramentas eíéntcas concertos de cromatografia; possuir bons conhecimentos da Química

,CALDEIREIRO (8860)
,

orgãnica e analítica; noções em informáti:a{WindOWs, word, excel,internet};
.

.

. conhecerconceitos de técníoas de extraçao; dorrmlo da lingua Inglesa
- CILINDRISTA (81149) - Borracha _ VENDEDOR EXTÉRNO (8861) - Venda demaieríais elétncos em geral. .

- COSTUREIRA (8939)-VÂRIAS VAGAS - VENDEDOR(A) EXTERNO (8819) - Móveis.
- VENDEDOR EXTERNO (8849) - Matenal de Construções/Acessóríos,

. - VENDEDORA EXTERNA (8874/8912) - Publicidade
.

- VENDEDOR INTERNO (8854/8948)- Matenal de Construção
- VENDEDOR INTERNO (8910) - Móveis sobmedida.
- ZELADORA (8947) - Disponibilidade de Horàríos
- ZELADOR (8953) - Para limpeza e serviços gerais em prédio.

.

- CORTADOR DE TEClpOS (8899/8932)

,ESTAMPADOR (A) (8899/8968)
, ENCARREGADA DE COSTURA (8932)
, ESCRIIURÂRIO DE DEPTO PESSOAL (8921)

Assistente Técnico em Montagem e

Manutenção de Micro - 100 hora�
• 1a turma: 17/05a 06/12/2008 - s�bados

.

'2a turma: 19/05 à 1'0/09/2008 - 2a e'4a feira

• Desiqner Têxtil - 50 horas

Período: 20/05 a 17/07l2008 - 3a e sa feira

Designer Gráfico - 126 horas

Período:-14/06/2008 a 07/02/2009 .. sábados

Linguagem e Programação JAVA - ,100 horas

Período: 2:1/06,a 13/12/2008 - sábad�s

• Sólidworks Avançado -
. 60 horas'

Período: 21/06 a 27/09/2008 - sábados

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ESCalÁ DE CABELEIREIRO ClEM SAHB �

JARAGUÁ DO SUL/SC
Cer,tificado reconhecido pela Secretaria

_ Estaduál da Educação Portaria E nO 186
.

28/12/1999 � Registro nO 4480

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

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
,

.

- dualificação em Massoterapia
- Shiatsu

,
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica-

CARRO

A USE lOCADORA DE VEíCULOS
ADMITE:

Auxiliar de locação
Ser maior de 21 anos, possuir habilitação B. Ter ensino fundamental
completo.

»

Executivo (a) de Contas
Com experiência na área comercial, bom relacionamento interpessoal,

. boa representatividade, consiga trabalhar com metas, dinamismo,
comprometimento com o negócio e possuir habilitação B.

.

Agente de locação
Com experiência na área de atendimento ao público, noções de
informática, possuir habilitação B.
Interessados enviar currículo com titulo da para: aline@useavis.com.br
ou encaminhá-los para Alameda Rio Branco, 740 - Centro - Blurnenau,
SC - 89010-300 '

Tel; 47-3326-3330

Sé você tem problemas
com SPC e SerCisa

Telefonia fixo móvel e
-re�trições no CPF,
resolvemos o seu

.

problema em tempo
limitado.

Ligue e confira no horário
- comercial e planiõo
sábados e domingos.

Tr: 9169-7568 c/ Cristina.

��Q�!Q£QÁ�
Rua: E itácio Pessoa, 85 • Centro

Maiores'lnformaç,ões
.

Fone: 3055-2021

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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·Mais .lécUrsos.Melhores humanos.
Tnl�lf!RJ;�fM'OÚRIO! .IEIIUJAMEN:JO E. SELEÇÃO: � CONSUlTOR.IA .' EsTÁGIOS '

.
-'

;

Rua Henrique Piazera, 1 q3 - Centro Tel. 3276-0700 www.grupometa.comI AI

JARAGuA DO SUL GUARAMIRIMDisponibilidade para atuar no bairro água
verde.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO -

FINANCEIRO
Disponibilidade para atuar no bairro
Baependi em horário normal. Desejável
2° grau completo.

=R DE ALMOXARIFADO IMMO

Conhecimento em Informática e com

recebimento de mercadorias.

Disponibilidade para atuar em 1 turno.
AUXILIAR DE EXPEDlçlo .

Disponibilidade para atuar em horário
normal no bairro Chico de Paula.

Desejável ensino médio 'completo ou
.

cursando.

AUXIlIAR DE SERVIçoS GERAIS!
lliAIlDB
Disponibilidade para atuar em horário
normal.

AUXIlIAR DE SERVIçoS GERAIS -:
fMNUTENçAo•

Disponibilidade para atuar no primeiro
turno no centro. Desejável ensino
fundamental completo ou cursando.

AUXilIAR BNANCElRQ
2° grau completo. Desejável estar
cursando ensino superior. Conhecimento
em contas a pagar e faturamento bem
como escrita fiscal e folha de

pagamento.
ENGENHEIRO MECANIÇQ
Superior completo ou cursando.

Disponibilidade para atuar no bairro Ilha

da Figueira. Conhecimento na função no

ramo metalúrgico.
•

FAMACEUDCO fA)
Disponibilidade para atuar em segundo
turno. Desejável ensino superior
completo.
FURADOR DE BANCADA
Disponibilidade para atuar em horário
normal no bairro Ilha da Figueira.
Desejável conhecimento na função.
GERENTE INDUSTRIAL
Cursando Ensino Superior Completo ou

cursando. Conhecimento na função no

ramo metalúrgico.
INSTAlADOR DE ACESSÓRIOS
Conhecimento com instalação de
acessórios automotivos.

INSPETOR IA) DE QUALIDADE
Conhecimento no setor de qualidade do
ramo têxtil.

.

M£CANIÇQ DE AUTOMÓVEIS ..
Desejável estar Cursando 2° grau.
Conhecimento em mecânica geral de
automóveis.

MMICQ DE MÂQUlNA DE COSTURA
Desejavel conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar no bairro

Baependi.
OPERADOR DE GUILHOTINA
1 ° grau cursando ou completo.
Conhecimento na função no ramo

.

gráfico. Desejável conhecimento com

máquina de acabamento gráfico.
OPERADOR DE PRENSA
Conhecimento em prensa no ramo

turno no centro. Desejável1 ° grau
completo ou cursando,
TALHADO" IA.

.

Conhecimento em talhação manual e
-

enfestar.
TORNEIRO MECÂNICO
Conhecimento em torno convencional.
Disponibilidade para atuar no bairro
Amizade.
TORNEIRO MECÂNICO
Disponibilidade para atuar em horário
normal no bairro Ilha da Figueira.
Desejável conhecimento na função.
SERRALHEIRO
Disponibilidade para atuar em horário
normal no bairro Ilha da Figueira.
Desejável conhecimento na função .

SOLDADOR
Conhecimento na função com solda:
(tig, mig e elétrica). Disponibilidade
para atuar na Ilha da Figueira.

,

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

área da saúde (equipamentos,
medicamentos).
VENDEDOR (AI EXTERNO
Desejável conhecimento na função com

telefonia móvel.
VENDEDOR (AI EXTERNO - SETOR
AYMENTfCIO
Ensino Médio Completo.

metalúrgico.
OPERADOR DEmE VENDAS
Conhecimento na função e com

informática. desejável possuir curso na

área de vendas. Ensino Médio

Completo.
OPERADOR DE SERRA
Desejável curso de desenhe técnico
mecânico e 2° grau completo.
PINTOR INDÚSTRIAL
Conhecimento em pintura a pistola ou

pintura a pó.
PROMOTQR(AI DE VENDAS
Cursando 2 grau ou ensino superior.
PROGRAMADOR tAl
Conhecimento em Visual Basic .net.e
java.
PROGRAMADOR {AI WEB
Conhecimento em desenvolver
websites noções básicas com

PhotoShop, Corel Draw e recorte de
layout HTM Flash PHP. Desejável
conhecimento em: ASP NET.
PROJETISTA
Cursando ensino Superior ou Técnico.
Conhecimento e experiência em leitura
e interpretação de desenho; Auto Cad;
Solid Woks.
RECEPCIONISTA DE SERViÇOS -

CONCESSIONÁRIA .

Desejável estar cursando 2° grau.
Conhecimento em informática e no

ramo de auto 'peças ..

REPOSITOR DE LOJA
Disponibilidade para atuar no segundO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Desejável estar cursando ensino
Superior. Conhecimento em Auto Cad e'
informática.
COMPRADORIAI
Conhecimento em compras no ramo

têxtil.
DESENHISTA - TÊXTIL
Conhecimento em Corei Draw;
Photoshop e traços desenhados a mao.
DOBRADEIRA

.

Disponibilidade para atuar em 2 turno.
-

ESTAMPADORIAI
Conhecimento em peça piloto.
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO
2° Grau Completo. Conhecimento na

função e com liderança de equipe no
ramo têxtil ..
PROGRAMADOR IAI DE PCP - RAMO
TÊXTIl:-
Conhecimento na função no ramo

têxtil.
SUPERVISORIAl DE ENGENHARIA
CUSTOS
Ensino Superior Completo.
Conhecimento em: Sistema DATASUL;
Análise e formação de preço de venda;
Dominio em ferramentas de Qualidade;
leitura e interpretação de desenhos
técnicos.
VENDEDOR IAI INTERNO.
2° grau completo. Conhecimento eni
informatica.

AgENTE DE ATENDIMENTO •

TELEMARKETING
Conhecimento com telemarketing.
Disponibilidade par atuar em horário
comercial e aos sábados .:

AJUDANTE PE COZINHA
1 ° grau Incompleto. Disponibilidade para
realizar horas extras nos feriados e finais
de semana.

ANALISTA DE ENgENHARIA
Necessário possuir curso Técnico ou

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

liderança de equipes.
ANALISTA PE PCP

.

Conhecimento na função no ramo

metalmecânico. Ensino Superior em
andamento ou completo.

�1¢�t1f:O�:RQCESSOS - RAMO

Necessário possuir Ensino Superior
Completo ou estar cursando.
Conhecimento na Função.
ANALISTA pE RH
2° Grau Completo. Conhecimento com

folha de pagamento assim com em rais
e também admissão e demissão;
cálculos para aposentadoria.
AUXILIAR ADMINISTRADVO
COMERCIO EmBIOB

.

Desejável ensino superior em comércio
exterior completo ou cursando.

-���-�

�.�_.-�--"�-- /
-

" -�-,,--�-,��-
- -

-,�.
--

-\
-

� -{"
-

-, u,

- I - - ---------� --

;- -,
- - --

_ou, ----------�
-- -

"',� 1 ',}� " " 'J""" "tt :d$.'; ,<t�: '";."�,,.

OS' interessados:deveITI. compàre'cer com SU� Carteira de Trabalho na M�ta �'ec,ur:sQ�',H�,l11c(�O�.;�<'::i;
"-

• :"-"y '" '.' <.
".y, "" .'" ·_�·",,'t'_"'�"'''_'''>i.'��"'�,,''''l�.Y.";(;

O CORREIO DO POVO CONTRATA:
o CORREIO DO POVO'

publM;ado-� 1919

" REPÓRTER (ou estudante de jornalismo � após a 5a fase)
Requisitos:

.

- Conhecer bem a regilo do vale do Itapocu;
- Ter facilidade de comunicação e relacionamento;
- Um ótimo texto;
- Salário a combinar.

Comparecer ao Jornal O Correio do Povo em horãrio comercial, munido de Curriculum
Vitae, procurar por Patricia Moraes.

Rua Procópio'Gomesde Onveira, 246 � Centro (47) 3371�1919
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BELEZA

Usar uma fragrância perluIlladafaz parte do ritual de higiene diário
Cheirar bem é fundamental. Uma pessoa que

'

usa perfume regularmente costuma "denunciar"
a sua presença no ambiente em que convive. E,
mais, se ela é fiel a algumafragrância automatica
mente seu nome estará ligado àquele cheiro.

Cheirar bem é sinônimo de elegância e de hom

gosto; usar uma fragrância faz parte do ritual de

higiene diário; existem opções mil no mercado,
cabíveis em qualquer bolso.

O perfume acompanha 'a humanidade já faz
muito tempo, mas houveram épocas em que per
fume era coisa para reis, rainhas e pessoas mais

abastadas.Segundo historiadores o primeiro per
fume, na forma como o conhecemos, foi criadoem
meados de 1370 especialmente para a então Rainha
da Hungria. A magestade tinha 72 anos de idade e

o efeito da fragrância foi tão devastador que ela foi

pedida em casamento por um rei 30 anos mais novo.
Enfim, dá para se ter uma idéia da importância de se

-,

----éxãlár-umbomcliejj:ffihã�
-'-- - ._--, ".� -�-�.

Existem perfumes para todos os gostos e embo
ra tenha no mundo uma incontável flora odorífera,
pouco mais de dez espécies são utilizadas na pre
paração de essências. Algumas ganham destaque

-- em determinados perfumes, tendo seu aromamais

marcante do que o das outras, No entanto, as flores
não são usadas somente para confeccionar perfu
mes. Talcos, sabonetes, xampus, cremes'hidratantes
também são enriquecidos com as propriedades cos

méticas do jasmim, da rosa, da lavanda etc.
Além de emprestarem o seu cheiro aos perfu

mes e outros produtos usados na nossa toilette do
dia-a-dia, algumas flores. e plantas exercem um

efeito relaxante no corpo e promovem um verda
deiro "tratamento", para a nossa alma.

As fragrânciõs são inúmeras
e atendem ao desejo tanto

daqueles que gostam que o seu

perfume seja percebido por
todos, como daqueles

mais discretos que preferem
cheiros mais suaves

CONHEÇA ALGUNS JNGREDIENTES QUE TRANSFORMARÃO
O BANHO DIÁRIO NUM VERpADEIRO RITUAL'DE-SAÚDrE BElEZA:

• A angélica contém óleos essenciais anti-sépticos e

refrescantes que ativam a circulaçõo;
• Melissa é calmante, anti-séptico e adstringente;
• A lavando é refrescante e relnmnte:
• o alecrim também tem efeito relemnte:

• A flor de lerenjelm tem açõo ndstrínçente,
antiinflamatória e bactericida;

• A orquídea contém óleos finíssimos e

é nltemente emnclnnte e hidratante.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Baile Público
no Aliança

Amanhã,.dia 3, a Sociedade Esporti
va e Recreativa Aliança, de Jaraguá
do Sul, promove Baile Público, com

início às 22h30 e animação por con
ta da Banda Vibrantes, do Paraná.
Ingréssos antecipados nos seguintes
locais: Posto Mime da Walter Mar-
quardt, Posto Mime do Rio, Cerro e

Flash Vídeo locadora. Aniversarian •

.

tes do mês de maio não pagarão
ingresso. Informações pelo telefone.
3376-1152.

LOTERIA '

Primeinl Stutei�
.

-11-

;' �. ,.
-_;,;

{" .
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Compra de móveis para a biblioteca ainda depe�de de liberação recursos do Mi�nistério da Cultura

VOCÊ ACHA O CENTRO' HISTÓRICO
ATRATIVO PARAVISITÁÇÃO?

FRANCISCO LONGHINI,
50 anos, serviços gerais.
�'Ficou bonito. Vale a p�(ui':" 4�, "

,

visitar mesmo que não esteja
completo, porque ficou bem
bonito para ver".

PALOMA TAIS SOUZA,
15 anos, estudante.

"Se a bfblioteca.estivesse
aqui, o local seríe mais '

atrativo, e as pessoas visita
riam mais".

LUCIANO CORREIA MARIANO,
21 anos, requisitante.

';�'Não tem nad'� ainda. Est6
pela metade. Quando pelo
menos a biblioteca vier pro cá"
as pessoas vão visitar".

ADACIR DUARTE,
22 anos, recepcionista.
"Tem que ter algo a móis para
mostrar. Exposições, música,
algo cultural para as pessoas
se interessarem. '

I'

BÁRBARA LEIJENPERGHER,
16 ano$, estudnnte.

. ,

"Ninguém vai vir só pro ver .

por fora. Deveriam entregar a,
obra só quando tivesse algo a

mais para mostrar."

LUCI FREIRE, .

30 anes, bancária.

"Precisa de algo a mais para
ser atrativo. A biblioteca, por .

exemplo, vai chamar mais
atenção das pessoas".

CENTRO HISTÓRICO

Populares
pedem mais
atrativos

.
'

Obra já foi entregue, mas
está fechada à visitação
,JARAGUÁ DO SUL ção da mobilia", revela. Ainda

Quem passa pela Avenida segundo a presidente, o processo
Getúlio Vargas; em Jaraguá do pode levarmais de 30dias.
Sul, percebe que o cenário da' Marilene diz que a fundação
localidade estámudando. A obra ,está preocupada em atrair mais
de Revitalização do Centro His- visitantes para o local. 'Achamos
tórico valorizou o espaço onde por bem entregar a obra, para'
funcionava a antiga estação de que a' comunidade começasse
trem da cidade, pois retrata parte a visitar. Porém, a inauguração
da história do município, além mesmo, só vai acontecer quando
de destacar a importância da o projeto estiver finalizado, no fi- -

ferrovia no desenvolvimento nal de setembro, ou no máximo,
de toda a região. Mas o espaço em outubro", afirma. Ela adianta
permanece de portas fechadas ainda que para. o mês demaio, o
e muitos jaraguaenses - ainda órgão prepara uma programação
não puderam usufruir a obra. especial de Dia das Mães, inclu
as moradores aguardam a ins- sive com exposições ..
talação da Biblioteca Pública .Iá em relação aos quiosques
Rui Barbosa e sugerem atrações ao lado do Centro Histórico, que
para incentivar as,visitas. . também permanecem vazios,

A presidente da,Fundação Marilene conta que amaioriade
Cultural, Marilene Giese, explica les já possui um destino certo. O

, que o, órgão aguarda a autoriza- primeiro deve abrigar um posto
ção doMinistério daCultura para dá. ,Polícfa"Milttàf,' Dutrds dois

·"âl1.� ,os. t�1ru:rsoS federais, de serão reservados ao-Turismo e o
,

R$170 mil, na compra de móveis último, ainda não se sabe, mas,
novos para a biblioteca. "Essa é possível que seja destinado

resposta devesair já na, segunda- à 'Comercialização de produtos
feira, e assim que recebermos o coloniais.

parecer' favorável 'abriremos o

edital de licitação para a aquisi- DEBORA VOLPI

,.
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REDOMA
As denúncias anônimos por telefone'
aumentaram no mês de março em

relação 00 mesmo período do ano an

terior. Esse crescimento garante que o

brasileiro comum sente-se confortável'
em fazer denúncias anônimos, porque !l!

teme os represálias nos pessoas que
denunciam. Ou seja, querem uma so

ciedade mais justo, mos esse foto não
,

deixo de revelar que o sociedade está
- ou é'- amedrontado.

MELISSA
Hoje, por favor nõo ousem

esquecer de ligar para o
'

amigo Melissa Gosparetto, o
Mel, pois nesta sexto-feira,
gente, é o dia dela receber o
coro de parabéns. lá espe
rando o quê? Ligue já.

'� "É melhor colar-se e

'�
-

'''''-deixo r q.ue us pessoas
pensem que você é um
idiota do quer falar e

,

,

ccabor com o dúvida."
ABRAHAM LINCOLN .:

DECISÃO.
O meu amigo e folclórico Beta Toron
to, está quase decidido, se não con-

'seguir largar os muletas por meios
naturais, vai participar de uma da

quelas religiões, onde os pastores
- com muito reza fazem pessoas cegas
enxergar, surdos ouvir e cndelmntes
andor. Né, Tim.bó?

,Decorando o coluna o belo Gabriel,a Dias, do agência demedelns Naima & Cio,

GENTE FINA
• A sempre elegante Adeliria Bago,
esposo do empresário Dulcidio Bago,
é presença garantido na 2° Festa do
Champanhe, dia 14 de maio no Kan
tan. A minha amigo Maristela Demar
chi, do Doce Mel, também já reservou

o seu convite.

OSSO PRA DANAR! PESAR
Rose Lessa, aquela professora do olhi- É com muito pesar que registramos,
nho verdinho qire deixou nosso reda- , hoje, o falecimento da sra. Mario He-

ção no orfandade, argüia o aluno na lena Ilreni, com 78 anos. Elo nos

salude aula: deixou, no último terça-feira, devi-
- Cacá, quantos ossos você tem? do o uma parado ca'rdíaca:Tristeza
- Mais de quinhentos, professora! poro os amigos e familiares, mos
- Minha nosso! De onde tirou .esse com certeza Deus irá colocá-lo em

número? . bom lugar.
É (j Cacá:
- É que hoje minha mãe preparou
peixe pro almoço e eu comi um monte
deles!

• O amigo 'Norberto ,Kuhnen, o Beta
Fiscal, recebeu na qunrtn-felrn à noite
um grupo de amigos,no bar do Sérgio,
poro um delicioso ehapende de peito
-de- marreco, preparado pelo compe
tente chefe Tato Bronco.

'MAIO,
Chegamos 00 mês mais bonito do ano, "

maio, mês de Mari,a, das mães. Ontem
foi comemorado o Dia do Trabalhador
e do inauguração do Grêmio Esportivo
Juventus.

�

• O empresário Luis Rogério Póvoas,
o Leca do Wizard, se desloca o cada
quinze dias poro Campinas (SP), onde
foz seu MBA, Moster in Business Admi
nistration, em línguas.

MICO
Pois é, o nosso querido Ronaldo Fenômeno agora virou
piado internacional por causo de suo "noite confuso"
com três prostitutos que, no fim dos contos, eram ho
mens. O mico tomou conto do press mundo aforo. Mos

_

é a imprensa do Itália que mais tem se divertido.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é o amigo e

professora Araci Muller, que
lê a coluna para ficar an

tenada no que acontece de
melhor no nosso sociedade.

Convidar os amigos poro
.

saborear a deliciosa pizza do
Domini, no Super Angeloni.

\

TE CONTEI!
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�- ,MERCADO REGIONAL
.

Tarifas Bancárias
Desde o dia 30 de abril passou a vigorar as novas regras sobre as cobranças de tarifas bancárias. Trata-se de uma mudança
que atingiu o bolso do ellente da rede bancária nacional, mas felizmente a notícia é excelente pois vamos pagar menos?!.
Conforme estabelecido pelo governo em dezembro do ano passado, as instituições financeiras não podem cobrar por

serviços como fornecimento de cartão de débito, 10 folhas de cheque, dois extratos e quatro saques por mês, por exemplo.
Outro mudança é o obri_gatoriedade de os bancos criarem pacotes de serviços padronizados, poro facilitar a comparação
de tarifas pelo cliente. A padronização dos tarifas foi determinada pela resolução 3.518 do Conselho Monetário Nacional

(CMN), de dezembro de 2007 e que passou o vigorar na última quarto-feira de abril.

ra?a���t�£�oupança, o cliente tem direito à gratuidede nos

serviços de fornecimento de cartão para movimentar o conto, 2°
via do cartão, exceto nos mesmos casos da conto corrente; reali

zação de até dois soques per mês em guichê de caixa ou terml
nclde auto-atendimento; realização de até duas transferências

para conta de depósito, consulta pela Internet e fornecimento,
de'até dois extratos da conta por mês.Os 'bancos serão obrigados
a fornecer um extrato anual de tarifas até o dia 28 de fevereiro

de cada ano, a partir de 2009. Com
relação ao aumento dos tarifas, o

Banco Central (BC) decidiu que
elos não podem acontecer em in
tervalo mener que 180 dias.

PRINCIPAIS NA CONTA CORRENTE
Pelos novas regras deixa de existir a tarifa de manu

tenção de conta. O cliente só pagará tarifa se aderir a

qualquer dos pacotes otertcdes pelos bancos ou fazer
uso dos serviços que o Banco Central autorizo cobran

ça. Para conto corrente, a listo de serviços gratuitos
inclui fornecimento de cartão de débito, um talonário
de cheque com 10 folhas por mês; segundo via de car
tão de débito, exceto nos casos de perda, roubo,' da
nificação e outros motivos que não sejam de respon
sabilidade do banco; realização de até quatro saques
por mês, inclusive em guichês de caixa, por meio, de
cheque, cheque avulso ou em cnlm-eletrônlce. duas
transferências entre contas na própria instituição por
mês em guichê de caixa, em caixa-eletrônico ou pela
Internet; fornecimento de até dois extratos contendo
a movimentação do mês por meio de caixa-eletrôni
co; e compensação de cheques. Também fica vedada a

cobrança de tarifa quando não hóuver saldo em conta
corrente suficiente para pagamentos.

CONTA SALÁRIO
De acordo com a Federação dos
Bancos do Brasil (Febraban), a

conta salário continua a existir. Ela
.estn restrita à realização de movi

mentação de saques, transferência

para conta corrente de igual titula
ridade (na mesma, ou outra insti

� tuição bancária), e pagamento de
� contas. Estas movimentações não

,� estão sujeitas à tarifação. Diante

t dessas mudanças a desconfiança
� geral da população é que sobrará

� para todos nós o pagamento dessas
"" tarifas na' forma de outros serviços.

Segundo adágio popular, ninguém já v'iu um banco perder dinheiro.

,INTELBRAS
A empresa catarinense Intelbras lança no mercado o seu no

tebook. No ano passado a empresa adquiriu a empresa Nova
Computadores do Paraná e ampliou o seu leque de produtos.
Agora a empresa oferecerá ao mercado o novo produto Intel
bras Portátil N6000w.

RF recebe 24,2 milhões de declarações
Quem não entregou no prazo pagará multa de no mínimo R$ 165,74

.

mas pagarámultamínima de R$
165,74 e multa máxima de 20%
do imposto devido.

Rachid considerou que oau

menta no número de declarações
entregues se deve ao crescimento
da economia. '� arrecadação de

impostos vem demonstrando,
de forma consistente, o cres

cimento econômico. Há uma

formalização do emprego, que
gera esse aumento de contri

buintes", afirmou.

BRA�íLlA
A Receita Federal recebeu

24.207 milhões de declarações
do Imposto de Renda da Pessoa

Física (IRPF) de 2008, ano-base
2007. Esse total supera em 1 mi
lhão as 23.270 milhões de decla

rações entregues no ano passado,
mas não alcança a estimativa de
24,5 milhões para esse ano. O

balanço das entregas de 2008 foi

apresentado pelo' secretário da
Receita; Jorge Rachid. O secretá
rio anunciou ainda que haverá
sete lotes de restituições. Segun-

do ele, o primeiro estará disponí
vel no dia ie de junho, e o últi
mo, no dia 15 de dezembro. A
partir de hoje, os contribuintes
poderão consultar via internet

o processamento das suas'de-
clarações. ,

.

No pagamento das restitui

ções, a Receita dará prioridade
aos contribuintes com mais de
60 anos, conforme determina
o Estatuto do Idoso. Também a

partir de hoje, o contribuinte que
não entregou a declaração dentro
do prazo ainda poderá enviá-la,

etarrek@terra.com.br

S, EWH lLANO

Matllrial Roda"te, 'rretcres do EsteIra £I" Escavadeiras

Peça$: Komatso - FiM Allis'· catCrpill3f'� case . MF

G,MAIOCHI & CIA LTDA
Rod. BR-280 krn 58 nQ 13354 - ex. P. 35 Fone/Fax (47) 3373--0198 - Cep 89270-000
GUARAMIRIM - Santa Catarina -E-mail: vendas@gmaiochi.com.br·site:W.WW.gmatochtcom.br I ill
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Descentralizar para crescer diz LHS
. Governador afirma:que ações regionalizadas aceleram o desenvolvimento

O' governador . Luiz Heli- - do-País, tanto em Infra-estutura manter, os atuais índices de de
tique afirmou a um grupo de como em serviços e indicadores' "senvolvimentõ, já discursado
mais de zoo investidores a 'exe- sociais, aIém da economia forte pelo Governador. Ele disse que
cutivos de grandes corporações seja na indústria, na agricultura "a descentralização, sem dúvi
mundiais que o crescimento ou em serviços. Dessa forma, o da, está na raiz deste sucesso"

, contínuo registrado na econo-
'

governador garantiu aosgrupos ao responde sobre as desigual
mia catarinense deve se manter econômicos que o Estádo vai re- dades no éstudo do crescimen
estável pelos próximos' anos. forçar o apoio aos investidores to brasileiro. Lummertz enfati-'
A declaração, feita nesta quar- em Santa Catarina: "Estamos zou que se o governo central do
ta-feira, foi proferida na Global crescendo em bases sólidas e Brasil adotasse a descentraliza
Conference (o maior evento.do vamos continuar investindo ção, os índices de desenvolvi

gênero nos Estados Unidos), em infra-estrutura, moderniza- mentos dás estados não seriam
em Los Angeles, onde tanto o ção de serviços e benefícios fís- . tão díspares.
governador como o secretário cais, para que novas empresas Ontem o governador es
de Articulação Internacional, venham ser parceiras no desen- teve em Nova Iorque, onde
Vinícius Lummertz, participá- volvimento do Estado". cumprirá o compromisso no'

ram da reunião em que o tema O secretário Vinícius Lum- Council of Américas (Fórum
principal era o Brasil. mertz defendeu o modelo ad- das Américas), no principal,

Luiz Henrique aproveitou ministrativo catarinense. Ele espaço de diálogo entre inves
para lembrar que Santa Catarí- responsabiliza o sistema des- tidores, empresas e lideranças
=-nq é uma das bases mais sólidàs centralízado do Governo, por políticas.

o tes-te do imposto
o governo decidiu reduzir.aCIDE - aquele imposto que no componho eleitoral o então candidato Lula desconhecia
- poro garantir que o preço do gasolina não subo nos, bembns, Ou seja, diminuindo o taxo de impostos à tendência
esperado é o baixo ens preços no ,balcão do consumo, diário. Foi esse o discurso dos democratas quanrlo defendiam ó

fim do CPMF. Diziam em alto e bom som que o fim do famigerado imposto do cheque permitiria o redução de preços
,00 consumidor. �ão foi, o que aconteceu, muito menos em relação àsJaxas cobrados pelo governo. Continuo tudo
igual, até eumentnnde! Reduzir o cargaitributoria, é par_a' ajudar o população? Dúvidas. Vamos ver se essa decisão
estilo Robin Hood de baixar o alíquota do Contribuição de Intervenção do DomíniO Econômico, o CIDE, vai realmente
manter o gasolina no preço que está. O governo deixará de arrecadar cerco de RS 3 bilhões perune aos cofres pú
blicos, mos em compensação não vai onerar o bolso do motorista. Será? O aumento de 8,8% do diesel certamente'
repercutirá nos prateleiras dos supermercados e nos ônibus que conduzem os tmbelhadores..

DECIDIDO
,

"Estou candidato." Foi desta formo que o deputado
federal Décio Limo se éxpressou 00 destacar que
seria uma traição 00 povo de Blumenau não co

locar seu nome no disputo à prefeitura do cidade. '

. "üdern todos os pesquisas. Estaria virando às cos

tas poro Blumenau. Não posso conspirar contra o

esse povo que devo muito," concluiu o petista. '

,MAIS UMA'
Prossegue o bombardeio entre prefeitura e ve
readores em São José. Agora é o vereador Carlos
LeUs que acuso o prefeito, Fernarldo Elias, de ter

comprado'sem licitação um, corro e um cimeiro
importados, um topete persa, além de fazer uma
reformo Ipxuosa em seu gabinete. Tudo isso, afir
mo o vereador do PR, às custos dos desobrigados.
Ou seja, o prefeito teria utiiizodo recursos de um

decreto de colamidóde pública poro tais benesses.
Pelo visto quem dará o resposta o tudo esse tiroteio
�iário será o eleitor em outubro.

MAISTEMPO
O senador Raimundo Colombo terá um dia movimentado no

próximo terço-feira como presidente do CPI �das Ongs, que
, ainda não chegou em cheio por aqui. Será vota,do o reque
rimento, que já tem·60 ossin'aturas dos 81 senadores, pedindo
o prorrogação dos trobalhos. Não sendo aprovado o CPI encerro
suas atividades em 12 de maio. Mos tem tudo poro passar, em
bora os oposicionistas acreditem que enfrentarão o que denomi
nam de boicote e sabotagem do tropa de choque do Planalto.

Governador garante a investidores estrangeiros que se seguirá crescendo
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No patamar de investimento seguro
, Fxpectativa nacional é resultado da avaliaçãopositivade "investment grade"
BRASíLIA

O otimismo no mercado
finànceiro coin o grau de in

vestimento é generalizado.
Analistas e investidores esfre

gam as mãos enquanto fazem
as, contas para tentar estimar
a quantidade de dinheiro que
deve entrar no País em conse

qüência do novo status. Isso
deve ocorrer por meio de dois
canais: o financeiro e o da eco
nomia real. No mercado inter
nacional, os principais jornais
também fizeram, ontem, a pre
visão do '''investimento segu
ro" no Brasil. Essa expectativa
é conseqüência da promoção
que a agência de-classificação
de risco Standard and Poor's

(a mais importante nomerca
do financeiro] concedeu ao

país, Desde quarta-feira, dia
30, o Brasil está no patamar
de grau de investimento, "in
vestment grade".

,

A decisão representa uma
melhora na recomendação do
Brasil, que passa a ser consi
derado .Jnvestímento seguro
para investidores estrangei
ros. .Abrem-se as portas do

País para trilhões de dólares,
,euros e ienes. No primeiro,
o impacto é de curto prazo,
como já ficou claro na dispa
rada do Índice da Bolsa de Va
lores de São Paulo (Ibovespa)
e na forte queda do dólar. "É
provável que essa tendência
se mantenha para os próximos
dias", afirmou o econornis
ta-chefe da MB Associados,
Sergio Vale. O segundo é mais
demorado e deve beneficiar o
Brasil nos próximos anos.

O controle da inflação foi
uma das razões que levaram
o Brasil a obter o grau de in

vestimento, disse o ministro
da Fazenda, Cuido rMantega,
logo depois do anúncio da

agência Standard and Poor's.

Segundo ele, a variação geral
dos preços está dentro das es
timativas do governo, mesmo
com o reajuste dos alimentos
em nível internacional. O pre
sidente Lula afirmou que ava
liação positiva internacional
era o que Brasil "necessitava
há muito tempo".

AGÊNCIA ESTADO

Como ficou, a padronização,
das novas tarifas bancárias,'
A nova tabela de tarifas ban- pode ser cobrada tarifa. Tais

,

cárias para pessoas físicas, con- como fornecimento gratuito
forme determinação feita'pêlo de cartão de débito, dez folhas
Conselho Monetário Nacional de cheque por mês e extrato'
(CMN)'no final do ano passado, mensal. O banco também não
entrou em vigor nesta semana. poderá cobrar tarifas do mutuá
O CMN limitou as cobranças a rio da casaprópria ou de outros
20 serviços e estabeleceu corre- bens, em caso de liquidação an

ções de preços á cada seis me- tecipada das prestações.
ses, mas a redução dos valores Estão na lista de cobranças
das taxas pode ser a qualquer permitidas, COIn os respecti-

,

momento. vos nomes comuns a todos os
O chefe-adjunto do Depar- bancos:' cadastro' de abertura

tamento de Normas do Sis- de conta; renovação de cadas
tema Financeiro [Denor}' do tro (atualização cobrada no

Banco Central, Sérgio Odilon, máximo duas vezes por ano);
disse 'que ,a padronização da . segunda via de cartão; susta
nomenclatura, com nomes 'ção/revogação; saque pessoal,
iguais para'os serviços que po- saque terminal e saque corres
dem ser cobrados, "é um mar- pondente (feitos além donú
co regulatório que permite ao mero permitido gratuitamente
cliente comparar preços dos por mês); depósito ídentifica
serviços e exercer seu direito' do; extrato mensal (além do
de escolha", Também ampliou número gratuito); QOC/TED
a lista de serviços bancários '(transferência de recursos);
essenciais sobre os quais não ordem de pagamento.

Com recomendação de investimento seguro, o ,impacto vai ultrapassar os pregões da bolsa de valores

Impactomenor no preço da gasolina
Governo federal anuncia aumento do combustível e redução da Cide

Gasolina e diesel aumentam

Estados e municípios não se

rão afetados por redução da Cide
[Contribuiçâo de Intervenção no
Domínio Econômico). Essa foi
a alternatíva que o ministro da
Fazenda, Guido Mantega, encon
trou para tantar amenizar o im

pacto do aumento da gasolina ao

consumidor final,
A-:- =nunciar o aumento de

,10% para a gasolina e 15% para
o óleo diesel, o ministro da Fa

zenda, Guido Mantega, disse

que haverá uma redução na

Cide sobre os combustíveis. O

imposto sobre a gasolina redu
zirá de R$ 0,28 por litro para R$'
0,18. No diesel, a redução será
de R$ 0,07 por litro para R$
0,03. Segundo o ministro, o au
mento na gasolina não será sen-

, tido pelos consumidores, D que
g não ocorrerá no caso do diesel,
� que deverá ter um aumento de
� 8,8% nas bombas.

O ministro de Minas e Ener-

gia, Edison Lobão,' disse que os

combustíveis não devem ternovo

reajuste neste aha. Ele informou
ainda que aPetrobrás queria apli
car reajustes superiores aos que
foram anunciados, mas acabou
acatando os números acertados
coin o governo. '1\ Petrobrás,
como qualquer empresa, queria
um pouco mais. Mas acatou a

decisão tomada", disse Lobão.

CENÁRIO AINDA
PARECE INSEGURO

Segundo .

o presidente do
Sindicato do Comércio Varejista
de Derivados de Petróleo GO Es
tado de São Paulo (Sincopetro),
José Alberto Paiva Gouveia, não
há ainda informações suficientes
para se saberexatamente o aumen
to que o consumidor vai encontrar
nos postos. Ele disse que o cálculo
só será possível depois que o setor
receber o comunicado oficial do
governo sobre o aumento.
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mistas. Os líderes do Al-Sha
bab dizem que o grupo é um

movimento puramente local e

negam qualquer envolvimento
com a Al-Qaeda.:

Em seu relatório anual so
bre terrorismo publicado essa

semana, o governo norte-ame

ricano disse que 9S insurgentes
da Al-Shabab, junto com os da

Al-Qaeda representam, no leste
da África, "a mais séria ameaça
aos interesses de americanos e

seus aliados na região".
O grupo tem estado na linha

de frente da insurgência contra

. o governo interino da Somália
e os aliados etíopes desde o iní
cio do ano passado. Este seria o

quarto ataque aéreo realizado

por forças norte-americanas na
. Somália desde janeiro de 2007,
quando bombardeiros lançaram

.

vários ataques contra supostos
militantes ligados à Al-Qaeda
no sul do País.

'Que medo', diz Chávez sobre EUA
Venezuelano debocha de relatório que aponta quepaís não apóia antiterrorismo
CARACAS

O presidente venezuelano,
Hugo Chávez, debochou, du
rante um ato pelo dia do tra

balho, o relatório do governo
dos Estados Unidos que inclui
a Venezuela na lista de países
que apóiam o terrorismo por
sua ligação com as Farc (For
ças Armadas' Revolucionárias
da Colômbia), considerada por
Washington e Bogotá como gru
po terrorista,

''A Venezuela está incluí
da na lista. de países que não

cooperam plenamente com os

esforços antiterroristas ameri
canos. Estão preocupados com

os laços do governo venezue

lano com a guerrilha das Farc
e dizem que estão nos vigiando
muito de perto. Ui, que medo",
disse o presidente. ,.

A lista de países acusados
de patrocinar o terrorismo
- Cuba, Irã-Coréía do Norte,
Sudão e Síria - continua a mes

ma em relação a 2006, embora
muitos no governo cogitem a

retirada -dos norte-coreanos' da
lista. Segundo os EUA, o caso

mais grave é do Irã, por supos-

Busca por
Madeleine
LONDRE;S

Os pais da menina Made
leine, Kate e Gerry McCann,
reiteraram ontem que sua

filha continua viva e solicí- .

taram a ajuda da população
para encontrara criança, de
saparecida há quase um ano

no sul de Portugal. Em razão
do primeiro aniversário do

desaparecimento de Made
leine, amanhã, os pais dis
seram a várias emissoras de
TV britânicas que qualquer
informação sobre a criança,
pode ajudar a localizá-la.
.

"Qualquer pai 'poderá en

tender que faremos o que for

possível para recuperar nossa

menina. Iremos ao fim domun
do", afirmou Kate McCann.

Madeleine, de 4 anos, desapa
receu do quarto onde dormia
com os dois irmãos gêmeos, de
3 anos, em um centro turístico
enquanto seus pais jantavam
em unrrestaurante próximo.

tamente ajudar grupos militan
tes. nos territórios palestinos,
no Líbano, no Iraque e no Afe-

\

ganistão. Porém, o documento
ressalta que a Venezuela 'hão
colabora satisfatoriamente com

.

os esforços antiterror dos EUA e

que Chávez "aprofundou as re

lações com Irã e Cuba; Estados
patrocinadores do terrorismo" e
demonstra simpatia pela guer
rilha colombiana Farc.

Del Dailey, coordenador do
escritório contraterrorismo do

governo norte-americano, decla
rou que para excluir a Coréia do

.
Norte da lista - medida que faz

parte das negociações para que os
norte-coreanos suspendam seu

programa nuclear - é necessário
que os Estados Unidos analisem
cuidadosamente a situação.

No caso da Colômbia, as Farc
aparecem para o Departamento
como uma das principais ame

aças do terrorismomundial. Se

gundo os EUA, a guerrilha arre

cada mais de US$ 60 milhões
anuais "segundo se calcula,
graças ao tráfico de drogas". ,

ik·

AG,�NCIA ESTAOÓ
.

Relatório dos EUA diz que Venezuelo nõo coopero com político de antiterror, mos Hugo Chávez deboc�a

NEVE E CHUVA CAUSAM
MUITOS TRANSTORNOS

.. ,

. .Jehn transbordou e inundou casos na localidade de
no Canadá. O dérretimento do,Qeve e os fortes chuvas

logamentos na próvíneia de Ne�.,.Br�nswick.

Ataque aéreo mata suposto
líder da AI-Qaeda na,Somália
MOGADISCIO

O líder de um grupo insur

gente islâmico foi morto ontem

na Somália, .num ataque aéreo
atribuído às forças norte-ameri
canas. Os militares dos Estados
Unidos admitiram ter realizado
o ataque e não .ídentifícaram
o alvo, mas um, porta-voz da

.

milícia Al-Shabab disse que o

comandante do grupo, Aden
Hashi Ayro, era o· alvo e foi
morto durante o ataque. Outras
30 pessoas também morreram

no atentado.
Um líder local da cidade,

que pediu para não ser identífí
cado, assegurou que pelomenos
30 corpos já foram encontrados .

nos escombros e que outras 15

pessoas foram feridas.
O governo norte-america

no afirmou que o Al-Shabab
faz parte da Al-Qaeda, apesar
de analistas não confirmarem

ligações entre os grupos extre-
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Em tarde inspirado, o craque Falcão fez cinco gols paro a Malwee e foi o destaque do time no partida

LIGA FUTSAL

Molwee dá show e
. .

'

goleio Umuaroma
Falcão e companhia venceram, por 8x3

.. .
"-

JARÁGUA DO SUL

Em uma partída inspirada
do craque Falcão aMalwee con
firniou a superioridade sobre o

· Umuarama e venceu at time

paranaense por 8x3, com o Gi
násio Amário Vieira da Costa
lotado. Dos oito gols da partida
o camisa 12 mareou cinco, em
uma apresentação impecável
dele e do time da Malwee,

O primeiro gol de Falcão
· saiu na primeira roubada de
bola do jogo. Com apenas' 28
'segundos, Xande passou para
o camisa 12 .que bateu na saída
do goleiro Rogério. Falcão mar

cou o segurido após a reposição
de Tiago, aos 3min25. Ele do- de bola.

·

minou no peite, virou e chutou No entanto, quem mareou

certeiro. foí novamente' Falcão. Aos
'Mais uma vez explorando 15min25, ele arriscou do meio

jogadas em profundidade, o da quadra, sem defesa.para Ro
time .de Jaraguá ampliou com gério. Aos 16min46, o Umua

Xandé. Falcão lançou para o rama descontou de novo com.

camisa 6. que bateu no ângulo .. Vitor, 4x2.
do goleiro. i . Falcão estava' mesmo em

O Umuarama descontou tarde inspirada; O quinto gol
com Vitor aos 7min26. O pivô da Malwee saiu da cobrança de
em uma jogada do lado esquer- falta de Willian, onde o craque
do da quadra virou e bateu no só colocou pra dentro da meta

alto, sem chances para o goleiro de Rogério.
Tiago, Depois do gol, o time da Na etapa complementar Fal-
casa cresceu no jogo com me- cão e companhia voltaram com

'

__ -'- _

lhoras na marcação e na posse tudo. O craque mareou logo aos

Jogadores exploraram posses em profundidade e garantiram vitória

30 segundos, novamente Xan
de lançou, Falcão dominou no

peito e chutou por cobertura.
: O sétimo gol foi de Willian,
aos 5min30,depois de um pas
se de Falcão, ele bateu preciso
pelo alto. Lenísio, o artilheiro da
Malwee na Liga, 'mareou o 10°

gol do campeonato, deixando o

placar em 8x2. O time dá casa

descontou nos últimos segundos
de jogo cam Andy.O' próximo
compromisso da Malwee pela
Liga Fntsal é amanhã contra o

Banespa, em São Paulo.

GENIELLI RODRIGUES

Reforce a'imagem da empresa!.
Vista seus colaboradores com uniformes
produzidos com tecidos da
mais alta qUillidade.

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

-

Na SérieC
/

o ex-técnico do Juventus, Itamar Schulle, se apresentou na última se

gunda-feira no Brasil de Pelotas, clube que se prepara para disputar
a Série C do Brasileirão. Junto com ele, º fiel escudeiro, o prepemdor
físico Carlos Gomarra. Eles iniciam os trabalhos no próximo dia 15 .

. A base do equipe é praticamente a mesma que disputou o Gaúchão,
mas Itamar deve levar os indicados dele. Os mais cotados, como sem

.

pre, devem ser Pereira, Alex Albert e Ronaldo Capixaba.
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CATARINENSE DE AUTOMOBILISMO

ESPORTE----------

Etapa de Joaçabo começa amanhá
Pilotos da região estão prontos para muita velocidade na 4

a fase, do Estadual'
VALE DO ITAPOCU

. Os motores vão roncar no

Autódromo Cavalo de Aço, em
Joaçaba, neste final de sema

na, na 4a etapa do Catarinense
de Autornobilismo, de 3 a 4 de
maio. Os pilotos da região Kreis

Ir, Alessandro Coelho, Thomas
Schwartz e Cristiano Rosa estão

prontos para mais um desafio em

quatro rodas.
O Circuito do Cavalo de Aço

foi palco da segunda etapa rece

bendo cerca de so pilotos, núme
ro que deverá ser repetido neste
final de semana. A pista de [oaça
ba .é considerada a mais "veloz"

.

do campeonato. É o que explica
o piloto Alessandro Coelho. "E

,

um circuito de alta velocidade e

tem pontos que são considerados
ós mais perigosos do campeona

.

to", revelou. Coe-lho está na Sa

colocação da categoriaMarcas A,
CQm dez pontos. Já o piloto Kreis,
[r, que também corre pela Mar
cas A e está na 7a colocação com
11 pontos, está bastante otimis-

. ta para a etapa. "Estamos muito
confiantes para buscar a primei
ra vitória no ano", antecipou.

Thomaz Schwartz, que já li
derou a Marcas N, hoje está na

Sa posição. Na visão dele o ím

portante é pontuar em todas as

etapas. e torcer para que nada
dê errado. Já Cristiano Rosa, de
Guaramirim, é o melhor posicio
nado entre os pilotos da região;
Rosa venceu a etapa de Lontras na
Marcas B e está na segunda colo
cação do Catárinense. '1\, intenção
é chegar em primeiro e se manter

entre os líderes", comentou.

GENIELLI RODRIGUES Circuito do Cavalo de Aço é considerado um dos mais velozes do Catarinense de AutonlObilismo

A PEQUENA ITÁLIA
NoiJlÍtio do século passado, imigrantes italianos chegaram 00 nosso município e se instalaram no localidade
de Retorcida (Nereu Ramos). A Vila bem que poderia chnmar-se. lo Piccola Itália, os costumes e os tradições
trazidas do "Bota", permanecem vivas até os dias atuais. Um grupo de "uriundl" (italianos) reuniu-se no dia
.10 de janeiro de 1919, e fundou o Esporte Clube Estrela, cuja finalidade era montar um time de futebol. A cor

do camisa seria "Rossobianca", isto é vermelho e bronco. Eram eles: Alberto Moser, llno Piazera, Guilherme
Schiochet, Ângelo Floriani, Hilário Moretti e Alfredo Bechendorfer.

.

O TIME PIONEIRO
No início, encontraram dificuldades poro pro
gramar jogos com equipes do região, já que os

descendentes germânicos preferiam o hcndebel,
o ginostica e o atletisino. JogQvam então contra

equipes de outros regiões. Uma formação pionei
ra: Alberto Moser, Bertoldo Nagel, Roberto, Gui
lherme e Alfredo Murara, Marcelo Dias, Ricardinho
Schiochet, Rodolfo Moss, Eugênio Pincegher, Bibi

• Floriani, Venâncio Carlini, Alfredo Moser.

·

·

�
-
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CONQUISTAS·
Nos décadas de 20 e 30, foi o time mais forte
do região conquistando o maioria dos torneios.
Nos anos 40, o mundo em Guerra, fez coni que
os práticos esportivos fossem colocados em

segundo plano. Nos anos 50, o 'Estrelo, brilhou
com fulgor, conquistou o campeonato do ligo
Jaraguaense de Desportos nos anos de 55 e 57.
Participou dos campeonatos promovidos pelo
entidade máxi,ma do esporte jaraguaense até
1999, sempre entre os três primeiros. Neste ano'

solicitou afastamento dos atividades futebolísti
cos profissionais.

Éstrela dos anos 30: em pé Alfredo Murara,
Joõo Fernandes, Rodolfo Mass, Quiliano Murara
e Alfredo Moser; ajoelhados Willy Mass, Ângelo .

Floriani, e Eugênio Mathedi; sentados José Floriani,
Joõo Salvador e Guilherme Schiochet
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Paulo Amaral
morre no Rio
RIO DE JANEIRO

Paulo Amaral, 84 anos, pre- '

parador físico da seleção brasi
leira nas vitoriosas campanhas
das Copas do Mundo de 1958
e 1962, morreu ontem em sua

casa no bairro de Copacabana,
no Rio de Janeiro.

Além de trabalhar na sele
ção brasileira, Paulo Amaral
fez carreíra no Botafogo, tanto
como preparador físico quanto
como técnico. O enterro acon

teceu ontem,no cemitério do

Caju, no Rio:
Amaral é considerado men

tor de uma revolução em ter

mos de preparação, física no

Brasil. Seu sucesso comotécni
_co também foi grande. Alémde
ser treinador, dó Botafogo em

sua fase áurea, o bicampeão
mundial ainda dirigiu equipes
de ponta do futebol europeu,
como Inventus, Genoa e Porto.

Renaul exige
� mais,de Piquet

DA REDAÇÃO
O diretor-esportivo da

Renault, Steve Nielsen, dis
se ontem que Nelsinho Pi

quet precisa conseguir mais
estabilidade até o Grande
Prêmio da Turquia. No GP
da Espanha, o estreante bra
sileiro chegou pela primeira
.vez ao Q3 e largou na déci-

'

ma posição. Na corriaJ, en
tretanto, acabou tocado.por
Sébastien Bourdais quando
,tentou ultrapassá-lo e saiu

logo no início.
"Éu gostaria de dizer que -

o erro foi do Bourdais, mas o

problema 'é que Nelson não

deveria ter se colocado tão
atrás 'antes da ultrapassa
gem", explicou o diretor-es

portivo da escuderia, Após a

prova, o francês da Toro Ros
so afirmou que tinha olhado
nos espelhos e visto que
Nelsinho estava em posição
de atacar, "mas não próximo
o bastante".

"Freei na décima curva

muíto tardiamente, comecei
,

a virar e ele estava ao meu

lado quando fiz isso. Foi à
fim da história", comentou o

piloto brasileiro.Para o dire
tor, o brasileiro está devendo
�ma boa apresentação. "Ele
ainda está nos .devendo uma
boa corrida e espero que
faça isto na próxima vez",
concluiu Nielsen. '

COPA DO MUNDO

O CORREIO DO POVO rnSEXTA-FEIRA, 2 DE MAIO DE 2008

Figueira terá novo estádio
Em 2013 obradeverá estar pronta com 40 millugrares
FLORIANÓPOLIS'

Durante o lançamento do
novo uniforme alvinegro, o

presidente da Figueirense Par

ticipações, Paulo. Prisco Para

íso, garantiu que o clube terá
um novo estádio até 2013, com

capacidade para 40 mil pesso
as. O dirigente disse que está
confiante e acredita na escolha
de Florianópolis como uma das
sedes para a Copa de 2014.

Segundo Prisco, o anda
mento do projeto está de acor
do com' o planejado. Neste

'ano, 'a verba deve começar
a ser arrecada e o início das
obras está previsto para 2010.

"Eu acho que é muito gran
de a chance de Florianópolis
conquistar o direito de ser

uma das sedes da Copa 2014;
entre 12 cidades possíveis.
Tudo está se desenhando para'
isso, mas nós temos que fazer a
nossa parte. Já temos duas em
presas contratadas para bus
car os parceiros financiadores

,

que viabilizem todo o suporte
necessário. Em 2009, serão
feitos os estudos dos projetos
de .engenharia e o anúncio das
sedes", informa, para depois
acrescentar que será construí
do um estádio para 40mil pes
soas, no padrão da Fifa, com
ou sem Copa do Mundo.

O dirigente alvinegro tam-
, bém aproveitou a oportuní
dade para comentar sobre as

contratações para o 'restante
da temporada. "Nós investi-

o
",(

�
s
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>
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Estádio será construído dentro dos padrões estabelecidos pela Fifo para sediar competições internacionais,

mos no futebol visando a, par
ticipação no Campeonato Bra
sileiro. Queremos, 'mais' uma

vez, poder representar bem
'o Estado na. mais importante
competição do nosso futebol",

disse.
Prisco adianta ainda que a

equipe comandada pelo técni
co Alexandre Gallo não deve
sofrer uma grande reformula
ção para o início da Série A. Se

gundo ele, serão poucas mudan
ças, mas essenciais. "O elenco

praticamente não se altera. Pe

quenos ajustes vão acontecer.

Vamos apenas agregar atletas
em algunias posições impor
tantes, Iremos avaliar depois
do Campeonato Catarinense

para não ter nenhum percalço
durante a competição", con

clui o dirigente.

Ronaldo'pode nõo renovar com o Milan
Diretores da Nike dizem querer que o jogador volte aos gramados rapidamente

Ambev e Tim não se manifestaram

RIO DO JANEIRO

Com a carreira em risco por
grave contusão, o atacante Ro
naldo, agora, vai enfrentar obs
táculos à sua trajetória no fute
bol e a suas rendas por conta do
escândalo envolvendo travestis
no Rio de Janeiro. Há um in

quérito em delegacia na Barra
da Tijuca sobre o fato.

.
No Milan, dirigentes contrá

,� rios à s�a permanência no clube
g vão usar o fato para pressionar
�,pela não renovação de seu con-

tratai que ácaba no meio deste

ano; A reportagem apurou que
sua continuidade na Itália tor

nou-se mais complicada.
,

Além disso, seu maior con
trato de patrocínio, com a Nike,
tem cláusula que possibilita à ,

rescisãô pela empresa no caso

de abalo àimagem do atleta. O
-acordo se estende além do en-:

cerramento de sua carreira.
Executivos dos EUA da

empresa pediram informações
sobre o caso, temendo envolvi
mento com drogas. Fícaramali- ,

viados quando o delegado Car-

los Augusto Pinto afirmou que
Ronàldo pode ter sido vítima de
extorsão pelos travestis.

'

Oficialmente; nenhum dos
patrocinadores, nem mesmo

o time italiano, comentou o

episódio. A diretoria da Nike '

disse que "deseja que ele volte
logo aos gramados". A Amliev

,

afirmou que não falaria porque
patrocina "o atleta Ronaldo". E
a TIM nada comentou. Mesmo
assim nenhuma das empresas
explora a 'imagem ,de Ronaldo
em campanhas recentes.
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LITERATURA

'E
Manoel Ricardo de Lima acredita queprodução .literária está insipiente

JARAGUÁ DO sul.
"Escrever é procurar entender.

É . procurar reproduzir o irrepro
duzível". Assim já poetizava Clari
ce Lispector a respeito da arté de
imortalizar sentimentos em vazias
folhas de' papel. Para' o piauiense
Manoel Ricardo de Lima, instru-

. tor do laboratório de formação de
escritores do Sese (Serviço Social
do Comércio), o que interessá é a:
relação de encantamento de cada
pessoa com este oficio.

FoiIevando isto em .consídera
ção que ele escolheu, entre 37 can

didatos, os 15 integrantes do curso

iniciado no último final de sema
na, Na opinião do 'doutor em Lite
ratura e autor de diversos livros, a

relação com a produção lit�rária no
. Brasil se tornou insipiente. "Temos
escritores demais e leitores de me

nos. Só é bom aquele que lê mais
do que escreve;', resume. Por. isso,
para Lima, não há como formar
profissionais na área. "Cada um faz

isso por si, cOD;lO SBr humano e na

atividade escolhida", explica ele.
Segundo o técnico de Cultura

do Sese, .Sergio Pedrotti, a região
de Jaraguá do Sul possui um mo

vimento expressivo de interessa
dos nessà atividade. Grande parte
do grupo produz e dificilmente
expõe O resultado, porém, está
aberta à experimentação. Exemplo
disso são os encontros coordena
dos por Manoel Ricardo de Lima.
Ele mesmo começou de maneira

despretensiosa, se debruçando
sobre revistas em quadrinhos.
Mais tarde, procurou os livros. e
a empatia o trouxe a necessidade
de se dedicar à literatura.

Hoje, tem na bagagem seis pu
blicações e inúmeros textos inclu
sos em revistas e jornais do país
inteiro. Além disso, é professor
na Universidade Federal de Santa
Catarina.

KELLY ERDMANN Laboratório vai até o final de maio e, do Estado inteiro, é o que mais teve inscritos
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