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MEU DESEJO
Pascoo de reflexão e chocolates
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Cecília Konell avalia os 1 00
primeiros dias de governo

100 primeiros dias de governo. "Pode ser que esteja
mos apagando um incêndio, mas não vamos deixar
ele se alastrar. Estamos tentando controlar damelhor
maneira possível", disse ontem em coletiva.

A retomada dos serviços de merenda escolar, a

construção de 30 casas para famílias vítimas das chu
';' vas e a limpeza da cidade estão entre as realizações

-

.

f
destacadas pela prefeita. Cecília Konell (DEM) nós
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ESTILO HOMEM

!
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FELIPE VOIGT TAMBÉM FAZ BALANÇO DO SEGUNDO MANDATO
Página 7

Visite o apartamento decorado

§EStRUTURA
i 3213-1466 - Plantão
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o que val� mais
na carreira?

No caderno Talento e Sucesso
especialista falo sobre o peso
'do amor e do remuneração.
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Pesquiso realizado no Universidade
Bucknell, no Pensilvânia, revelou que
os homens preferem uma abordagem
direto quando recebem uma contado
de uma mulher. Segundo o estudo, os
homens têm dificuldade em entender
os sinais que indicam o nível �e in
teresse que uma mulher pode ter em
relação o eles, mesmo que o lingua
gem corporal. dela seja convidativo.
Frases simples como "você gostaria
de ir jantar?" ou "posso te dor e.meu
telefone?" evitam confusão e ajudam
a garantir o sucesso do flerte.

Fonte: BBC Brasll

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. ,

D o CORREIO DO POVO
SEXTA-FEIRA, IODE ABRIL DE 2009 OPINIÃO----------

/

CHARGE

PONTO DE VISTA

Workshop Sistema Prisional
nais vigentes. .

Colocou de forma contundente que omode
lo tradicional de penitenciária - que via de regra
tem capacidade para mil apenados �em regime
fechado -não seria, no seuentendimento, omais
adequado a essa região tradicionalmente indus
trial. Como o intuito principal dos presídios: e
penitencíárías é a ressocialização do indivíduo,
o ócio seria opior dos caminhos.

.
Baseado no entendimento de que a recu

peração e ressocialização do interno só é pos
sível através de um trabalho conjunto entre
Poder Púl:ílico e a Sociedade, e que necessaria
mente passa pelo estudo, ensino de uma pro
fissão e o trabalho, defendeu que um modelo
industrial ou agrícola de até 350 internos seria
omais indicado para a região, que também en

volve os municípios de Corupá, Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder.

O assunto é complexo, de difícil digestão.
.

As comunidades de maneira .geral abominam

GIORGIO RODRIGO DONINI,
V!CE-I"RES!OEN1E DA
ACUS PAltA .ASSUJliTÇ>S
DE SEGURANÇA

A ACIJS - ASsociação Empresarial de Jara
guá do Sul, CCPJS - Conselho Comunitário Pe
nitenciário de Jaraguá do Sul e OAB/SC - Or
dem dos Advogados do Brasil realizaram no

dia 31 de março' um workshop para discutir
a situação do Presídio Regional de Jaraguá do
Sul e os possíveis modelos que atenderiam aS

necessidades prementes.
A convite dos organizadores do evento,

o Dr. Francisco Emmanuel Campos 'Ferreira
.

(Presidente da- Comissão Prisional da OAB/
Sé) explanou ao público participante algumas
verdades e.mitos acerca dos modelos prisio-

DO LEITOR

.A energia mentol
em Jaraguá

Muitos que aqui chegam ou são daqui, se fazem uma

pergunta bem comum: Jaraguá do S1.1,l é urna boa cida-

.

de? As pessoas são legais? Conforme o entendimento
cada um vai contribuir com aquilo que mais lhe tocou,
se achar que é uma boa cidade ele vai emanar bons pen
samentos e atitudes, se não vai emanar pensamentos e

atitudes ruins para com a cidade.
O pensamento e atitude geram e mexem com ener

gias que muitos nem imaginam. Causa e efeito (ação e

reação) essa regra vale para tudo - inclusive para o pen
samento, um grande gerador de energias. As ondas cere-

. brais, que são perceptíveis em laboratórios, são apenas
um pequeno indicio da grandemovimentaçãomental de
que ternos. Então ao observarmos o comportamento de
uma cidade e de corno as pessoas nela" agem, podemos
supor que há uma energia suspensa no ambiente atmos
férico de cada comunidade, pois uma onda de pensa
mentos afim se fortalece e cria uma espécie de "bolha
magnética" de atração e repulsão. Esse é um diferencial

que funciona córno um termômetro para medir a inten
sidade maléfica ou benéfica de um grande ambiente..

No entanto temos vários meios de aniquilar e enfra-.
quecer essas energias más que pairam em uma cidade.
Há recursos extraordinários para isso. Um deles são as

plantas, árvores e animais em volta da cidade. As árvo
res não limpam só C02 da atmosfera mais essas ener

gias negativas, por isso preserve o ambiente natural e

respeite os animais. Outro: mudar seus pensamentos
principalmente atitudes, só se vence o mal com o bem
e cada atitude boa aniquila dez vezes a quantidade de

energia má. Observarmos e VIgiarmos nossas atitudes
com opróximo, evitando o egoísmo e a arrogância.

Quem procura agir assim, vai encontrar não só 'em
Jaraguá, mas em qualquer cidade do mundo uma fonte

energética leve e boa em sua volta. Dar um sorriso, abra
çar alguém, ser cordial com estranhos, evitar o precon
ceito, ser paciente com os erros do próximo, nos farão
verdadeiramente ricos. Riqueza que não se adquire nem
com poder nem com dinheiro.

EDSON GOMES, SEfntíDOR pú�ueo

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

enviados paro o e-mnil redacao@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta para o

Av. Prefeito Woldemar Grubba, 1400 • Boependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigotório
informor nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicodos).

a presença de estabelecimentos prisionais nas
suas cercanias. Mas a criminalidade é fato
cada vez mais cotidiano e deve ser tratada
aoride é gerada.

A verdade é que o Presídio de Jaraguá do
Sul tem hoje cerca de 290 internos, dos quais,
170 condenados que já deveriam ter sido
transferidos para as lotadas e em número in-
suficiente penitenciárias. .

. É fato ainda que criminosos de todos os

tipos (e graus de crímínalídade] dividem

espaço com aproximadamente 40 mulheres
(uma gestante e uma com filho de 2 meses),
e não deveriam estar num mesma estabe
lecimento prisional. Não há registros de
problemas maiores, como rebeliões, nos 13
anos (coincidentemente completados no dia
31.3) do Presídio Regional de Jaraguá do Sul
- muito disso por mérito do administrador
Ivo Guida Ronchi e sua equipe que condu
zem exemplarmente estabelecimento .
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FALA Aí!

" Em cinco anos"

quem não for goy será,
vaiado no ruo."

FALCÃO, CANTOR, compositor e
arquiteto por formaçõo, sobre o crescimento

do homossexualismo no Brasil.

" O Legislativo,
acovardado, não
consegue reagir. "

FERNANDO CORUJA (PPS),
DEPUTADO FEDERAL CATARINENSE,

sobre o volume de críticas
de todos os segmentos da

sociedade contra procedimentos
da Câmara dos Deputados.

" Qual o razão

poro que o benefício
seja concedido? "

EXPEDITO JÚNIOR (PR-RO),
SENADOR e autor de projeto que acaba
com a prisõo especial para quem tem

diploma de�urso superior.

PEC'dos vereqdores
O presidente do comissão especial que analisou o Proposta de Emen
do Constitucional 333/04, que devolve quase oito mil vogas de verea

dores aos parlamentos municipais, deputado Mário Heringer (PDT-MG).
quer que o Supremo Tribunal Federal julgue o mondado de segurança
impetrado em dezembro, pelo Senado, contra o decisão do Câmara dos

Deputados de não promulgar o proposto. No início de março, o Senado
desistiu do mondado de segurança. Apesar disso, Heringer prefere que o

processo no Supremo tenho continuidade, poro evitar demoro no análise
dó PECo "Eu entrei no mesmo ação como um sócio dela. Se for retirado
por alguém, ela continuará em andamento", expiicou o deputado. No ano,
passado, a Câmara aprovou o proposto poro ampliar o número de vogas
nas câmaras de vereadores e, 00 mesmo tempo, reduzir as despesas. Mos
o Senado aprovou apenas a ampliação do quantidade de vereadores, sem
o limitação nos gastos. Com a proposta, Jaraguá do Sul ganho mais oito
vereadores, voltando aos 19 que existiam até 2004. Ainda na região,
Guaramirim vai dos nove atuais poro dez.:

ELEiÇÕES 1
A enquete é do Democratas (democra
tas-sc@yadato.net) sobre os eleições
de 2010. Veja o resultado até ontem
em três opções oferecidos conside
rando a tríplice aliança formada pelo
PMDB, PSDB, DEM e, ainda, o PPS: 1-
Partidos devem buscar um consenso

para apresentar um candidato (48,57
%); 2-Termais candidatos, em blocos
com outras legendas (2,86 %); 3- Irem
00 10 turno' cada um com seu candida
,to (48,57 %).

, �a��I���� � tem três candidatos
o senador declarados poro· a eleição
de 2010: o deputado federal Cláudio
Vignatti (PT), em dobradinha com o

senadora Ideli Salvatti (PT) para go
vernadora, e João Rodrigues (DEM).
prefeito reeleito de Chapecó, que deve
formar dupla com o senador Raimundo
Colombo (DEM). pré-candidato à su

cessão de Luiz Henrique (PMDB), que
também quer ser senador. No ano que
vem são duas vogas.

ATENTO
"O cavalo já está sendo encilhado. Se parar na minha frente
estou pronto para montá-Ia". É o que diz o vice-governador

,

Leonel Pnvan (PSDB) sobre o possibilidade de uma candida
tura tucano 00 governo do Estado. No caso, ele próprio. Pavan
pondera que o partido não quer antecipar candidaturas, des
cuidando da governabilidade com os aliados do PMDB e DEM
e ajudando o Estadó o enfrentar os efeitos do crise econômico
e ambiental. Mos qu_e também n'ão vai descuidar de seu pro
jeto político que é a cadeira de governador.

o CORREIO DO POVO lOSEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2009

POR QUÊ?
Perguntar não ofende: por que º Ciretran de Jaraguá exige do

m ,cum'ento com assinatura reconH.écida em cartório quando a P'!t
pelada paro licenciamento de yeículo é .encaminhada por outra
pessee que não o pooprietário (o mulher dele, por exemplo), com
pag,amento da taxa direto em bancos? Por que a mesma exigên
cia cai quando o licenciamento é feito por despachantes?

.

ESTACIONAMENTO
Do leitor Osmar Günther: "cobrar estacionamento em shoppings

'!cC -

e similares vá lá! Mas em h.ospitaisou em instituições e órgãos
públicos, por exemplo, é po mínimo covardia! Ninguém vai lá
pato fazer compras, pas,�ear ou desfilar suo esbelto 'silh�eta,
'Você vai porque é obrjgqdo. Além da situação que lá te leva,
que é dolorida e desagradável. você ainda é "mordido pelo ti-
gre", sob o pretexto do social. Fica tempo com algum parente
internado para-ver o que é bom para o bolso."

BINGOS 1
,

A lei é genérico e não obre exceções. Bingos com apostos, mes
mo que ínfimas e com prêmi,!)s que representem até mesmo um

pacote de biscoitos, são proibidos. Esse é o drama de dezenas de
ldescs que passam o tempo com 'este tipo de diversão, agora de'

'

novo coibida pelo Ministério P@Hco. �om apostas, não pode e

ponto final.

BINGOS 2
. O argumento é de que tem gente ganhandO dinheiro com isso.
Pode até ter, mas .fica fácil separar o joio do trigo. Faz-se uma

relação dos locais e dias, com fiscalização. No caso de flagrônte
contrariando o que diz o lei. �,e�ha-se. No reincidência, aR!ica-
dispositivo legal.jnclus

'

�ecessidade do const�ºnged
pllrato policiat Quem tem esbingos praticamente' ó<uni

passatempo do semana, está sentindo.

DEMARCAÇÃO 1 '.

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia LegislaUva
vai apurar as demarcações do Projeto Ambiental Guarany. A demar
cação p'roposta pela Funai àtinge cerca de 9,5mil hectares, aqui no
Norte do Estado, com população de cerca de 3UO famílias indígenas.
111199,6, no i"nício das obro upliçação do BR-lOl; relatório

róêl:ia Funai dizia que nõo ndi9snaregião.

DEMARCAÇÃO 2
"

.

Esta demarcação implicará negativamente nos obras de fnfra
estruturo, como o BR-l01. o contorno ferroviório de Joinville
e São Francisco do Sul e ampliaçõo do capacidade do porto de
São Chico. Além disso, em Aragu"pri e Guaramirim, o pres,ença d�
indígenas com legítimo direito ô terra é um dos obstáculos do
projeto de duplicação do primeir recho do BR-280.

' .

A'Comissão de ConstitUI rJustiça e de Cidadania da Câmara
dos Deputados aprovou em caráter conclusivo (sem necessidade
de votação em plenário) projeto de �ei do deputado Celso Russo
monno (PP-SP). que obriga os futurôs motoristas o terem aulas

. de direção à noite. Deveriam, também, aprovar outro projeto,
obrigando que futuros motociclistas façam aulas nas ruas e não
em circuito fechado, dando voltas 00 redor de cones. Como se

; isso habilitasse alguém a pilbtar um moto. Os ocidentes estão aí
,poro mostrar o çontrário.

'

politica@ocorreiodopovo.com.br
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Cecília: "Não somos queixosos"
Prefeita diz que não vai usar a crise e a tragédia das chuvas como desculpa

1
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BALANÇO

JARAGUÁ DO SUL

"Foram dias difíceis, mas

não impossíveis". A avaliação
é da prefeita Cecília Konell
(DEM) sobre os 100 primeiros
dias de governo. Em entrevis- .

ta coletiva concedida ontem,
ela citou entre as realizações
do período a retomada da me

renda escolar pelo munícípío,
a construção de 30 casas para
famílias vítimas das chuvas e

a limpeza da cidade. Alguns
dos secretários fizeram um re

lato das principais ações,
A prefeita também desta

cou o envolvimento da equi
pe de governo, "que pegou
junto", e voltou afirmar que a

. prioridade da administraçâoé
a "saúde, a educação e as pes
soas". "Pode ser .que estejamos
apagando um incêndio, mas

não vamos deixar ele se alas
trar. Estamos tentando contro
lar da melhor maneira possí-

->

POLíTICA----------

vel", comparou, refletindo o

cenário da crise financeira e

seu impacto negativo .sobre a

arrecadação do município.
Cecília tambémmencionou

o impasse em torno das. obras
de Reconstrução, que no seu

governo mereceu a criação de
uma secretaria extraordinária.

''Aquilo que esperávamos não

aconteceu", disse, referindo
se aos investimentos para re

cuperação do patrimônio pú
blico com verba federal.

Entre as futuras ações, a

prefeita citou a compra deUni
formes para os alunos da rede

municipal, o que deve ocorrer
_

dentro de seis meses, e a co

locação de 1000 lixeiras nos

principais pontos da cidade,
além da- construção de novas

pontes-uma delas em terreno

já doado pela empresa Weg.

Secretórios municipais fizeram relato das principais ações durante a coletiva de ontem à tarde, na PrefeituraCAROLINA TOMASELLI

�� ���lO-
....

'

.....

�ojjl'Íls exerutadas em nove eSCOlas e trêSeentrosde educOÇQolnfOlitil (RS 4() mil)
.-

• Obros em andamento em sete escolas e cinco centros de educoção infantil (RS 300 niil)
• 64 merendeiros controtadas, entre ACTs e conrursodas
• Um nutricionista controtado

�Q'taA�ll� J__f�_tIO
�'AmpilaÇüõ em uma homdo liôróriõ de otendimentô!iõ §iné��
• Início da reformulação da Lei de Incentivo
• Criação de grupos de trobalho paro implantação do Porque Tecnológico
• Coptação de eventos

-

.�C_"i,lt.��f�_ ...

"

• Potrolamento de 750 ruas
.• Mocodamizoção de 170 ruas
• Colocoção ou conserto de 1241 tubos
• Pavimentação de seis ruas

.

• Manutenção de ruas com 86,19 metros cúbicos de asfalto
• ReJorma de duas pontes de madeira
• Construção de uma passorela de madeira
_. 162 serviços de manutenção (bocos-de-Iobo, erosões e consertos).
• 2370 tubos fabricodos

.$i�mRl�Ui��IAR.M�.lW�i}�"�,"l\iilijEf$fl) Í{�ítAt
• Infroestiuturo paro 30 cosos do Projeto Ressoar

. . ....

_

• Viabilização de 125 terrenos paro construção de cosos em alvenaria
• Projetos de terraplanagem na Rua Feliciano Bortolini e Jaraguozinho
• Assinaturo da corta de intenções entre Cirom e Epagri poro viabilizár sistema
meteorológico no município

• Controtação de máquinas poro retiroda de barreiros
• Convênio com Crea no Projeto Repensor Jaroguá
• ReCuperação de estrodas nos bananais
• Drogagem de riachos e rios e desassoreamentos
• Componha de alevinos .

• Convênios com associações de produtores

,-$E'C�,. "�..!'!'!'�r�'�...."
t�lt11JIil'A l"�"'�N: ..

TURISMO
• 70 mil mllteriais de divulgação.de átrotivos turísticos
• Promoção de sete rursos profiSSionalizantes

ESPORfES
• Reruperoçlío e limpeza de áreas de lazer
• Obtenção de patrocínio pam sete modalidades
• Quatro eventos promovidos e dois apoiados
CULTIJRA

-

• Comoval
,

• Encontro de músicos
.

• Aula,de copoeiro
• Espaços cedidos poro Ajadefi e Ajap

"Diante do trabalho baseade na seriedade
e na legalidade, estamos refazendo o

orçamento e colocand�, dotação
orçamentária para contratar médicos"

IRINEU PASOLD, VICE-PREFEITO
E SECRETÁRIO DE SÁÚDE

_1IlIr11l_
"Dia 15 vai ocorrer uma audiênCia geral

.

da Salvita e parece que vamos ter o,
resultado esperado para que possamos
voltar a realizar nossa Schützenfest lá".

PREFEITA CEcíLIA KONELL

• en ento os iamilias atingi as pe uvas
;, Progromas desenvolvidos: Erradicoção do Trabalho Infantil, Abrigo Provisório, Famílias
Atolhedoras, de Proteção ii Criança, de Orientação e Apoio Sócio Familiar.
Sentineló, de Orientaçõo e Atendimento Sócio-Familiar ao Idoso, Centro de
Referência 00 Idoso, Coso de Apoio 00 Adolescente, Centro de Resgate Social,
Centro de Referência de Assi�ência Social.

HABITAÇÃO 7'
.

• Obros de drenagem e reruperoção no Loteomento Henrique Heise II
• Construção de quatro cosos
• Pavimentação em lajóta no Loteomento Felipe Heiser
• Progroma de Morodia Econômico
• Cinco famílias beneficiados com kit coso pré-moldadq
• 12 famílias beneficiados com doaÇão de materiais de ClfnstruçõO
• Legalização do Loteamento Doris Becker

/'

SllCRtfW D� SAúDE
• 145.265 atendimentos no rede municipal
• 8.350 consultas especializadas realizadas no Centro Vida
• 41.844 pedidos atendidos pelo Farmócia Básico
• 8.300 procedimentos ambulatoriais
• Agendamento de 32.633 consultas especíalizadas .

• 12.025 procedimentos odontológicos e 29.487 promoções de soúde bucol
• 13.481 vacinas
• Recuperoção de 13 postos ae soúde

"Instituímos uma comissão para avaliar se
será mantida ou não a aplicação da multa,
mas'es trabalhos devem se estender além
dos 30 dias previstos inicialmente. DepOis
'diSso é questão de fiscalização, para que
seja investido aquilo que está no contrato".

FEDRA KONELL, SECRETÁRIA DE

ADMINISTRAÇÃO E CHEFE DE GABINET!::

--
"Temos um prazo até 2012,

para criar 620 vagas e estamos com
cinco creches sendo reformadas e .

ampliadas. A procura é muito grande".
SJLVIO CELESTE, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

lSSt�t
Anóiise de 139 processos de-aposenta.doria, dos quais 37 retomamm do TCE

* relatórios disponibilizados pelos Secretarias
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!� .Corre-corre na compro de chocolate
Supermercados e lojas-especializadas faturam com avenda de itens pascais

f

PÁSCOA

JARAGUÁ DO SUL

Os estoques ficaram res

tritos, mas a procura por cho
.' enlates não. Quem deixou

" para, comprar" os produtos
i.." mais concorridos de tempos"

}, de Páscoa deve enfrentar fi-

I

,

las nó comércio e €orre o ris
co de já não encontrar o que
quer. A proximidade da data,
simplesmente, agitou o dia a

dia jaraguaense.
Conforme Odenir dos San

tos, gerente de um supermer
cada da cidade, as vendas
esvaziaram. as prateleiras da
unidade reservadas aos doces.
"Muitos itens, principalmente
da linha infantil, não existem

mais", confirma.
Por. sorte, a professora

Karin Voigt, 41, não preci
sou repensar os itens que
desejava levar para casa.

Segundo ela, mesmo tendo
feito as compras na manhã
de ontem, os chocolates de

sejados ainda a aguardavam
nas gôndolas. "Meus filhos
merecem", resumiu. No en

tanto, a única reclamação
diz. respeito aos valores pra-

" Movimento
'no rodoviário

ticádos. Na opinião dela,
poderiam ser menores.

Para ajudar os consumi
dores na busca pelos ovos, de
chocolate, o Procon divulgou,
nesta semana, pesquisa de pre-

, ços. Os fiscais do órgão de de
fesa verificaram cinco marcas,

. somando mais de cem itens

disponíveis em três redes de

supermercados instaladas no

município, A listagem pode
ser acessada na página virtual
da Prefeitura (www.jaragua
dosul.com.br).

Quem aproveitar a pas
sagem pelo comércio para
encher a despensa, também

pode ser beneficiado pelo Pro- .

con. Além de reunir os custos
das guloseimas da Páscoa, a

equipe anunciou a pesquisa
mensal da cesta básica. São
13 alimentos de sete esta
belecimentos diferentes., A
quantidade essencial consi
derada para suprir uma pes
soa ao longo de 31 dias, por
exemplo, oscilou entre. R$
155,01 e R$ 237,87.

KELLY ERDMANN
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Supermercados e lojas especializadas da cidade tiveram movimento intenso durante todo o dia de ontem

O fim de semana prolon
gado de Páscoa também está

_

movimentando o Terminal Ro
doviário de Jaraguá do Sul. A
maioria das empresas que ope
ra no local precisou disponibi
lizar veículos extras para aten
der à demanda de viajantes.

Na viação Catarinense,
por exemplo, de ontem até a

manhã de hoje, foram abertas

vagas em 20 ônibus exceden
tes. De acordo com o gerente
do guichê, Nelson Zipf, o des-

.

tino mais procurado tem sido
a cidade de Curitiba, no Para
ná. A capital paulista e o Lito
ral de Santa Catarina também
entram na lista.

_

Já na Penha, o foco é Porto
_

Alegre, no Rio Grande do Sul.
No entanto, o Rio de Janeiro
vem logo atrás. Em ambos os

casos, 'os carros estão lotados
e quem deixou para comprar '

passagem no dia da viagem,
deve ficar sem.

Rodovias com tráfego intenso

'exigem prudência redobrada
JARAGUÁ DO S�L

Se você pretende encarar

alguma rodovia durante o fim
de semana, fique atento. Tanto
a Polícia Rodoviária Federal,

..;.

quanto a Estadual, alertam para
os perigos trazidos pelo movi
mento excessivo ocasionado

pela passagem da Páscoa. O
acréscimo no número de veícu
los em circulação chega a 50%
em alguns horários e estradas.

ConformeLuísCarlosPadilha,
chefe da .seção de Policiamento

.

da PRF, todas as vias que cortam
o Estado devem sofrer a agitação
-do feriado. Mas, a maior movi

mentação deve se concentrar na

BR-101, 470 (entre Blumenau e

Itajaí) e na 280 (de São Francisco
do Sul a Jaraguá do Sul). Por isso,

<JJ grande parte da fiscalização será
� na extensão das três. Durante a
�
a:: Operação Semana Santa, a es
;ii

, :tj cala da corporação abrange 250
.

Entra e'sai de'malasJlQ JerniiÍl�1 Rodovióti�:sercfcanstante'nQ feriado policiais por dia em serviço.

Vale lembrar que quem qui
ser fugir de possíveis congestio
namentos precisa evitar a estrada
ao longo da manhã desta sexta- .

feira e na tarde de domingo. Para
minimizar os efeitos do tráfego
intenso, a PRF proibiu o, trânsito
de veículos pesados, com mais
de 18,15 metros-de comprimen
to, entre as 6h e as 12h de hoje e'

das 16h às 22h do dia de Páscoa
em trechos não-duplicados.

Já nas rodovias estaduais,
conforme Nilson Stüpp, da PRE,
a dica é ter atenção redobrada

porque em vários pontos das SC-
416 (Jaraguá do Sul- Pomerode),
e da 474 e 470, entre Blumenau
e Itajaí, existem ocorrências de
deslizamentos de terra. Caso

chova, a pista pode ser coberta

por lama, prejudicando aínda
mais a segurança dos motoris
tas. Em caso de acidentes, basta
telefonar para o 198. Nas BR's,
o contato deve ser feitopelo 191
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Czerniewicz sem eemltéríe
Prefeitura ficará com terreno que abrigaria jazigos verticais
JARAGUÁ DO SUL

Depois de dois anos de im

passes, finalmente está acerta

do: o cemitério vertical no Bair
ro Czerniewicz não será mais
construído. A informação é do

procurador da Prefeitura, Vol-'
mir Elói, que intermediou as

negociações entre a comuni
dade e a Leier Administradora
e Prestadora de Serviços, res
ponsável pela obra. Segundo
-ele, o acordo deverá ser assi
nado ainda neste mês, homo
logando a decisão.

Para acabar com o impasse,
a Prefeitura' propôs a permuta
do terreno que abrigaria o ce

mitério, que hoje é de proprie
dade da Leier, e de urn terreno
da Prefeitura próximo ao cemi
léria da Vila Lenzi. ''Assim, a

Leier fica com o terreno mi. Vila
Lenzi e a Prefeitura fica com o

do Czerniewicz", explica.
O procurador disse que não,

foi informado pela Leier se a

empresa pretende construir urn
cemitério vertical no terreno da
Vila Lenzi. Em relação ao desti
no dos jazigos verticais já cons

truídos, o procurador adiantou

que será a demolição. Segundo
ele, naminuta do acordo deverá
ser definido se a Prefeitura vai·
demolir ou aprópria empresa.

O advogado da Leier, José
Carlos Mendonça, não foi en
contrado ontem para falar sobre
o assunto.

RELEMBRE -

Osmoradores do Czerníewí-
.

cz questíónavam a segurança
da obra desde 2006, quando os

jazigos verticais' começaram a

ser construídos. Entre as princi
pais preocupações estão a falta
de espaço para estacionamento,
o acesso de pessoas deficientes
e se a encosta do morro era um

local seguro para a construção.
Em 2007 a ampliação foi pa
ralisada por que o Comphaan
(Conselho Municipal do Pa
trimônio Artístico, Histórico e

Natural) pediu a interdição das
obras, temendo a interferência
da construção sobre o espaço
onde estão os antigos túmulos.
O objetivo da Leier era cons

truir·376 jazigos.

'DAIANE ZANGHElINI Cemitério vertical era questionado desde o início dos obras, em 2006

Justiça indicia
. três pessoas
BARRA VEt.HA

A Justiça de Barra Velha
decidiu nesta semana' que
Gilberto Marinho Moraes,
Luiz Vilmar Morais e' Odait

Luiz Moraes vão responder.
por lesão corporal gravíssima,
por terem disparado o rojão
que acertou a cabeça da jo
vem Ana Paula da Silva, de 21

anos, nanoite de Réveillon em
Barra Velha. Os três homens,
que moram em Curitiba, têm
dez dias para apresentar uma
defesa por escrito e indicar
testemunhas de defesa.

'

Para a polícia, os três ale

garam que dispararam rojões
apenas para o céu, do primeí
ro andar de um sobrado a

100 metros de onde Ana es

tava. Ela está se recuperando
em casa, em Cuaramirim. A
garota já consegue falar al

gumas palavras, mas ainda
não anda.

, ,

BINGO
A família de Ana Paula

promove um bingo, no pró
ximo dia 25, para arrecadar
fundos para o tratamento da
menina.: O sorteio acontece

g na Sociedade Diana, em Gua

� ramirim. Quem quiser ajudar
� tom doações, o telefone é:

(47) 3373-1468.

"Municípios menores que Jaraguó conseguiram e nós não", critico Silvana

Comdim reforço luta por delegacia
Cerca de '350/0 das ocorrências no município são de violência doméstica

, _

JARAGUÁ DO SUL

A notícia de que não há pre
visão para a vinda de urna De

legacia da Mulher em Jaraguá
do Sul deixou inconformada a

presidente do Comdim (Conse
lho Municipal dos Direitos da

Mulher), Silvana Passold. Ela
lamentou a justificativa do secre
tário estadual de Segurança Pú
blica, Ronaldo Benedet, de que
o Estado não tem recursos para
contratar novos-policiais.

'Já faz 13 anos desde que a

cidade fez o primeiro abaixo-as
sinado para ter urnaDelegacia da
Mulher. Desde então,municípios

. menores que Jaraguá consegui
ram e nós não", criticou Silvaria.
Segundo ela, seriam necessários
13 funcionários para fazer o aten
dimento especializado às vitimas
de violência doméstica, como

mulheres, crianças e idosos.
Na Delegacia da Comarca,

cerca de 35% dó total de regis
tros são de violência doméstica.
Conforme Silvana, urn abaixo-

assinado em prol da instalação
daDelegacia daMulher pretende
recolher 25 mil assinaturas. Em
maio, Uma comitiva deve levar o

pedido a Florianópolis.
'. Apesar ela justificativa da

queda de arrecadação, Benedet
anunciou, na semana passada, a
instalação da Delegacia da Mu
lher em Brusque (cidade com

cerca de 100 mil habitantes). A
nova delegacia deverá começar a
funcionar em 60 dias é a delega- .

da titular já foi definida.

Leilão Público =rÓ,

Extrajudiciaf
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AVALIAÇÃO Atendimento normalizado
no Hospital Santo AntônioQueda de repasse é a

preocupação de Voigt
Cem primeiro dias marcados pela crise

e promotoria pública aconteceu

para atender os 40 pacientes par
ticulares que estavam com as ci

rurgias agendadas. '1\s escalas de
sobreaviso, anestesia e obstetrícia,
foram retomadas até o dia 30 de
abril", afirmou. O serviço de raio
X também está autorizado.

O TAC (Termo de Ajuste de
Conduta) será entregue pelo :NIP,
no próximo dia 22, ao prefeito
Nilson Bylaardt e à gestora do
Hospital. 'De acordo com o admi
nistrador, deve ser definido que
os médicos da autarquia atendam
40% de cirurgias particulares e

60% pelo SUS. E o concurso pú
blico para a contratação dos médi
cos também terá de ser realizado.

GUARAMIRIM

Desde quarta-feira, o atendi
mento no Hospital Municipal
Santo Antônio, de Guaramirim,
foi normalizado. Na semana pas
sada, oMinistérioPúblico de San
ta Catarina solicitou a realização
dos serviços somente pelo SUS

(Sistema Único de Saúêfe) devi
dos às irregularidades constatadas
na autarquia No entendimento do
:NIP, a unidade hospitalar é pública
e deve atender apenas de formagra
tuita. Outra exigência 'foi o pedido
de contratação dos médicos atra

vés de um concurso público.
.

Segundo a secretária de Saú
de e gestora da autarquia, Aline
Mainardi, o acordo entre Hospital

SCHROEDER

O prefeito Felipe Voigt, ree
leito no ano passado com mais
de 80% dos votos, completa
os cem primeiros dias desta

gestão pr�ocupadD com as fi

nanças, porém preparado para
levar a diante o seu planeja-.
mente, O que aflige o adminis
trador é a atual crise financei
ra, que segundo ele, implicou
na redução do repasse dó FPM .

(Fundo de Participação dosMu

nicípios). "Se o governo federal
não tomar uma atitude, os mu
nicípios pequenos podem ser

tornar um caos", ressaltou.
No mês passado, Schroeder

recebeu R$ 271.272.09, através
do Fundo, o que, significa uma

queda de 20,06%. E, em janei
ro e fevereiro, a verba federal
foi respectivamente de R$
363.994.96 e R$ 339.337.27.

Em março, o município arre

cadou mais de R$ 1,8 milhão,
desse valor, R$ 562 mil vie
ram da contribuição do IPTU

(Imposto Predial e Territorial

Urbano).

Pacientes

particulares
com cirurgias
marcadas võo
ser atendidos

NOTA DE AGRADECIMENTO E
.

CONVITE PARAA MISSA DE 7° DIA

- A família enlutada de

Carmelo Pasqualli,
ainda consternados com o seu falecimento agradeêe ao

Padre Alfredo, ao prefeito de Shroeder Felipe Voigt, ao ex

prefeito Luchero Tepasse, o ministro Orlando Tecilla, ao Hos

pital São José, enfermeiros e a equipe médica. Também aos

familiares e amigos que remeteram flores e coroas e o acom

panharam até a sua última morada.
E convida a todos para a missa de 7° Dia que será reali

zada na Igreja São Vendelino, em Schroeder, às 10h no dia
12 de abril de 2009.

DAIANA CONSTANTINO

As dificuldades
são as mesmas

Mesmo no comando da ad

ministração passada, Voigt disse
que sente as mesmas dificuldades

quando iniciou o seumandato no .

ano
.

de 2005. "Dentre os proble
mas, herdei os estragos causados

pelas enxurradas que atingiu o

Estado em 2008, que não estavam

previstos", explicou. Para o admi
nistrador, essa realidade é uma ex
ceção, porque ele garante que os

recursos estão assegurados para
os projetos planejados. Voigt, reeleito com mais de 80% dos votos, critica governo federal

A família enlutada

EI?ITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO SINDICATO

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Me
cânicas, dos Materiais Elétricos, dos Motores Elétricos, d� Equipamentos Elé
tricos, de Eletro Eletrônicos, de Geradores, de Alternadores, de Implementas
Agrícolas, de Máquinas, de Peças para Reparação de Veículos, de Fundição
e das Oficinas de Latoarias e Mecânicas de Jaraguá do Sul e Região, convo-

,

ca todos os empregados das UNIDADES CORPORATIVO! CORPORATIVO
INTERNACIONAL! ARWEG ! WEG SEGURIDADE SOCIAL, da empresa
VVEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS SA, dos municípios de Jaraguá do

Sul e Gupramirim!SC, sócios ou não, para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA

ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 15.04.2009, em primeira convocação às
17:00 horas, e em segunda e última às 17:30 horas com qualquer número de
presentes, tendo por local a sede do Sindicato sito a rua João Planincheck,
nO 157, bairro Nova Brasília, no município de Jaraguá do Sul.

COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
- DISCUssAo E DELIBERAÇÃO QUANTO A PROPOSTA PELA EMPRE
SANA REALIZAÇÃO DE ACORDÓ COLETIVO PARA REDUçAo DA JOR
NADA DE TRABALHO COM REDUÇÃO DE SALÁRIOS.

'

Jaraguá do Sul, 9 de abril de 2009.

Vilmar S. Garcia - Presidente

Y' ,." u"
.Ioção aceitar o suo preten
ortido que indicou. o.meu
ao meu trabalho, Porém, o

�fo saber"o opiniOo dos morado

_,<

er, Felipe Voigt, afirma. o s

pUlado estadual no pró
nistrador; isso só vai ocon
icos do regiõo,· E, também, sê

o prefeito de Sch
possível, candidatu
ano, Mos, segundo o o

se houver o apoio dos p
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SÓ CHOCOLATE?
Todo mundo sobe que o Páscoa é uma festa cristã
que celebro o ressurreição de Cristo. Nessa época do
ano, assim como no Notai, falo-se muito em refle
tir, proticor o altruísmo e o bondade. As criancinhas
pensam no chocolate, os adultos pensam no feriado,
os cristão pensam no verdadeiro significado. É notu
rol que com o chegado do doto os pessoas passem o

. pensar mais humanamente. Como deveria ser sem

pre. Não é preciso ser nenhuma religioso fervoroso
paro entender que praticar o generosidade, o bon
dade e ser do bem, deveria ser algo diário. O mundo
seria tão melhor! De qualquer formo, que nessa Páso
coo então, o gente reflito sobre o verdadeiro sentido
do doto e sobre quão pouco nos doamos aos outros.
Feliz Páscoa poro todos! Com muito chocolate, um

excelente feriado e uma boa reflexão.

DIVÃ COM ASTA NASS BUBUTZ

EU SOU: Persistente, alegre, c.orinhoso, gosto do meu trabalho. Fujo dos fofo
cas do dia-a-dia e gosto de estar sempre bem apresentável. Sou uma pessoa
simples e botolhodoro. Tenho um bom coração, compreensivo, possuo um

alto astral e tenho certo teimosia. Procuro proteger meus ideais e sou ver

dadeira. AMO: Minha família, meus amigos e minha coso. NÃO supoRtO:
Mentiràs e falsidade. NÃO VIVO SEM: Banho quente e sair despreporodo.
PRODUÇÃO PERFEITA: Um bom por de supetos, MEU TRABALHO: Satisfação.
MINHA FAMíLIA: Meu complemento. MINHA TRrtHA SONORA: Deixo o vida me

levar - Zeca PQgodinho. CHOREI COM: Morte de meu pai. SORRI COM: Nos- ,

cimento dos meus filhos. AMAR.É: Compreensão. AMIGOS SÃO: Jóias raros.
MANDARIA PARA O INFERNO: Corrupção. MANDARIA PARA O CÉU: Todos os

seres sofridos e desamparados. UM DIA EU VOU: Fazer uma volto ao mundo.
PAR PERFEITO: Mim marido Adilson. RECOMENDO: livro O Futuro do Humani
dade. POçÃO MÁGICA: Nunca deixe para on1ônhã o que pode ser feito hoje,

..

MULHER----------,

ROUPAS FEMININAS·ACESSÓRIOS

Centro, Jaraguá do Sul, defronte ao Bom Jesus

TeL 47 3055 0878 - blogdacarmela.com.br

. JÁ ERA
li O resposta do Tio Apolo poro o mulher que falou o respeito de ter

reencontrado um ex e ter vontade de largar o família para ficar com ele. Ex
é realmente um coso complicado. As lembronços boas ficam passeando pelo nosso'

cabeça. A gente lembro_daquelas afinidades incríveis e tem vezes ainda que parece
que só ele era capaz de nos entender e confortat A gente esquece o porquê do rom

pimento, os defeitos que o gente enxergava quando o relacionamento ainda enstln,
E o gente esquece que encontrou outra pessoa no qual nós buscamos justamente
compensar aqueles defeitinhos do ex. Então, por que os lembronços?

DO INTERNAUTA SAIA JUSTA
,Quero reclamar do meu salário. É o típico Alguém aí já passou pelo situação de
salário cebolo. Chegou nos minhas mãos, ter uma amigo apaixonado e o alvo
eu choro. Trobolho tonto, me dedico, foço-· dessa paixão estar interessado em ou-

tudo direitinho, poro chegar no começo tro amigo? Difícil hein? O que o gente
do mês e ver aquela merreco que não foz nessas horas? Abre o jogo, mesmo
dá nem pro pagar os contos básicos? Aí sabendo que isso poderá abalar o re-

é demais. Enquanto isso tem gente que loção dos amigos? Espero que o apoi-
não foz nodo, posso o dia inteiro numa xonodo seja maduro o suficiente poro "

empresa só ocupando espaço. e ganho entender que a outro não tem culpo
uma grono preto. Eu não queria muito dos sennmentês do" coro? Ou foz de
mais, não. Só queria poder comprar se- conto que nao 'sobe e deixo o amigo
patos novos sem ter que abrir mão do levar um toco, enquanto o fulano corre

pão de cada dia'. ELIANE ARTORI atrás da outro? Confuso isso...
-c

110 APOLO RESPONDE:
, (tioopolo@ymoil.com)

.

P: Tio, meu namorado fico zangado quando chamo o plu-plu dele de .

lindinho. Procuro me conter, mos às vezes escopo, até porque no começo
ele não ligava e eu jó me acostumei. Porque essa implicância com os

apelidos carinhosos?
R: Amigo engraçadinho do Tio. Vejo bem: meu vizinho é b(lixinho e é
chamado de Icnlnhu O sindico do prédio também é um homem pe
queno e é chamado de Zequinho. Meu camarada de futebol é um toco,
muito pequeno mesmo e nós o cnnmumes de Geninho. Deu .poro enten
der? "lnho" é diminutivo. Tem que ser algo agressivo: lindão, Grandão,
Tónhão. Sei ló, minha filha. Inventa algo grandioso que ele vai ador.or.

LINHA PERFEITA
Poro quem está começando o fazer
o moquiogem sozinho ou já foz há
algum tempo, mos lião ouso arriscar
demais é interessante saber o ordem
de o.plicoção dos produtos: primeiro;
o bcse. depois o sombro, seguido do ,

.

delineador, e do rímel. Quanto 00 de
lineador, basto ter pulso firme poro conseguir um traço caprichado. A dica é usar

um espelhinho sobre uma mesa e apoiar os cotovelos enquanto foz o troço, sem
esticar demais o pele. A linho deve ser mais fino no conto interno. Muitos mo

quiadores usam um lápis poro fazer o linho guio. Nôo esqueço de tirar o excesso

de delineador do pincel de aplicação, antes de aplicá-lo. Fico o dica.
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Compartilhamos esta conquista
com toda a comunidade

de Jaraguá do Sul e Região Malu lul!, gere"'" Regional Sul do Volkswogen, fdinelson Mox Góes,
Diretor da Carogl,l" Aulo Elite, Sidney f,anceschini, Diretor de Vendas Sul

da Volkswag"", e Benoni Viel proprietório da Grupo Auto Elite.
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De olho no mercado > fique por dentro

VANIA DELPOIO/DIÃRIO

No arnbtente corporàtivo é bastante

elegante usar sandália com salto de até
5cm.Aposte nos modelos mais clássicos.

Este tipo de sandália não pode ser usado por
quem tem as pernas grossas, as quais
acabam ganhandomais evidência.

R Expedidonario Gumercindo Da Silva, 62
3275-0929 I 3371-9135 '

EXPEDIENTE
• Coordenadora: Patrlcla Moraes
• Jornalista: Daiana Constantino
• Programação Visual: Sianca C. Deretti
• Textos: Agência O Globo '

• Comercialização: O Correio do Povo

(47) 2106-1919

Etiquetagem
no setor têxtil

o celas promove curso de

etiquetagem têxtil para confecção
110S dias 28 e 29 de abril. O

objetivo é informar sobre os

regulamentos técnicos corno

forma de minimizar as barreiras e

favorecer o comércio. Arlete
Pacheco da Rosa - Consultora em

Etiquetagem de Produtos Têxteis;
Autora do Livro liA Importância da

Etiqueta no Produto Têxtil"; será a

instrutora do curso. O
investimento é de R$ 195 para
nucleade, R$ 215 para associado,

,

e R$ 300 para os demais
interessados. Outras informações
no telefone 3275-7024.

Pós em criação e

desenvolvimento,

A Unerj e o Instituto Orbitato, com
, sede em Pomerode, programam
para maio a segunda edição do
curso de pós-graduação em criação
e desenvolvimento de produtos. O
curso é aberto a estudantes,
empresartos e aos profissionais
das áreas de moda, desígn e de

-

arquitetura, ou interessados em

adquirir conhecimentos em

atividades relacionadas com a

criatividade. A pós vãl reunir um
corpo docente altamente

quallflcado, destacando na criação
de Moda" o estilistâ Ronaldo Fraga,
e no Design, Alejandro Sarmiento.

Informações e inscrições peta
telefone (47) 3395- 1722 e no slte

www.orbrtato.com.br, ,

S.aiba Como cobrar _

os inadimplentes _

b Centro Empresarial de Jeraguã
do Sul promove o treinamento
Cobrando .Clientes lnadlnrplentes
de 11 a 14 de mato, ° objetivo é
mostrar de forma simples e com

linguagem popular, as práttcas
corretas para urna recuperação de
créditos com eficácia.
O público-alvo é o profissional que
atua no segmento ou que
pretende ingressar nele.
Nucleados pagam R$, 195,00;
associados: R$ 215,00 e demais
interessados: R$ 35·0,00.
O instrutor será Renívaldo José
Sebben. Informações pelo fone �

(47) 3275-7024 com Vivian ou

pelo e-mail eventcswepevt.corn.br
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etiqueta empresarial> acerte no eurrícuío
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Consultora dlz qual é o pe-rfil dos profissionais em alta e o que destacar no.currículo

NANY KIMIZUKA

nanyk@diariosp.com.br

Em tempos de crise

financeira, é importante
valorizar as qualidades e
habilidades profissionais
e atender às exigências
do mercado de trabalho.

Quem apresenta um

currículo bem elaborado
tem mais chances de
conquistar uma vaga de

emprego ou até mesmo

de ser promovida.
De acordo com Juliana,
Cavalcante, consultora
de vendas e marketíng
do Grupo Foco, empresa
de recursos humanos

(RH), as empresas
valorizam pessoas

. flexíveis e pró-ativas.
. "Estruturas que já foram
enormes estão Cada vez

mais enxutas. O

profissional ganha mais

responsabilidade é

exposição. Com isso, é
.orecíso se adaptar
rapidamente às
mudanças. Ser étíco,

- obviamente, continua
sendo uma premissa
básica", explica.

estrutura de captação e

passa a investir em

ações de retenção de

talentos", analisa
Juliana.
"Este ano não vale

apostar em 'uma carreira

específica corno a mais

promissora. O que vai
fazer a diferença é a

postura do proflsslona!
, diante da crise. Fazer
um bom curso de
graduação, ter boas
noções de um segundo
idioma e passagens

-

consístentes por
empresas conceituadas
é a lição de casa para
quem busca sucesso.

Cursos de pós
graduação e MBA são
diferenciais

competltívos" ,

aconsetha. Veja ao lado
mais dicas da consultora
sobre o destacar no
currículo.

Foco certo

Segundo a consultora, a
área de tecnologia da

informação (TI) não vai
.

parar de crescer, "Já as

demais áreas irão·
contratar em função das

'estratégias das

empresas. O setor
financeiro deve buscar
um prottsstonat sênlor
com experiência em

reoução de custos e r'

renegociação de oívtcas.
A área jurídica retorça
seu time com advogados
trabalhistas, enquanto o

RH deixa de investir na

DADOS RElEVANTES
o profissional deve colocar
no currículo a sua forma

ção acadêmioa, os

idiomas que tem fluência
- inglês e espanhol são
valorizados, as empresas
em que atuou.. os cargos.
ocupados e as principais
responsabilidades.

DIFERENCIAIS
Algumas informações
fazem bastante diferença
para os recrutadores. Por

isso, é importante citar os

projetos realizados, se já
liderou equipes, os cursos
extracurriculáres e as

experiências no exterior,

CHANCES EXTRAS
Há mais chances de conquis
tar, uma vaga de-emprego
quem se mostra comprometi- ,

do com a estratégia da

empresa, demonstra ter foco
nos resultados' e tem uma

postura pró-ativa eotimista.
Juliana Cavalcante fala que as empresas valorizam
bastante os funcionários flexíveis e pró-ativos

fACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC

JARAGUÁ DO SUL

Inscrições abertaslll!
Técnico em Alimentos;

Pôs-Graduação Gerenciamento de Projetos;
Pós-Graduação Moda: Gestão e Marketing;

, Cisco - rnóduto I

DesignerTêxti l.;
Editor Eletrônico;

ltlustrato;
Setídwerks -básicc;

Operações de Cobrança;
Recrutamento e Seleção;
AuxiliarAdministrativo.
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carreira de talento> MaxGehringer
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Lideres apostam em empregados remotos

Por que não Se ouve mais
falar do 'horne office'? Nos anos

90, essa prometia ser a grande
tendência para o futuro Não deu
certo? Maciel

Nos anos 90, a ideia não

surgiu devido ao conforto que o

empregado teria se trabalhasse
em sua .prôpria casa. Ela nasceu

ma is da "necess ídaue das

grandes corporações de reduzir
seus custos. Com empregados
remotos, diminuía à necessidade
de espaço nos escritórios, e de
todo o que advém disso -

móveis, materiais, café, transpor
te - e de funções de apoio -

portaria, recepção, secretárias,
boys. Atualmente, o número de
prestadores de serviços que
operam a partir de suas p.róprias
casas égrande e está aurnentan-

JARAGUÁ DÓ SUL

OPEMCIONAL

AUXILIAR DE CORTE
1 °graucursando'ou corrpleto. Vivência na função,
AUXILIAR DE ELETRICISTA
Conhecimento na função. Desejável Curso Técnico em

Eletromecânica em andarremo.
AUXILIAR DE ENGENHARIA CLíNICA
Ensino' Técnico cursandoEM: Mecatrônica ou

Automaçã"o ou Eletroelettônica ou eletrônica.
AUXILIAR DE lIM PEZA
1° grau cursando ou completo. Vivência com serviços de

jardinagem
AUXILIAR DE MONTAGEM
Enslnotécnlccern andamento ou completo emmecânica;
elétrica; eletromecânica, eletfO,lecnica ..
AUXILIAR DE PADARIA
Dis poni bilidade'para atuar no segundo turno.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1 ° grau cursando ou completo.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

. 2°.graucursando ou completo.
BORDADEIRA

.

Conhecimento com máquina digital.
COSTUREIRO (A)
Desejável 1 ° qrau completo. Vivência na função.
Disponibilidade para atuarem horário normal.
COZINHEIRO(A)

(

do .. Mas eles não têm o mesmo

espaço na mídia que as grandes
corporações conseguem. Isso dá
a impressão de que o home affice
foi um modismo que passou. Para

quem tiver interesse no assunto,
sugiro acessar um site que não
quer vender nada, mas apenas
compartilhar experiências e

oferecer dicas de como trabalhar
em casa. Éowww.gohome.com.br.

Fui um dos primeiros profissio
nais de call center no Brasil.
Trabalho há mais de 12 anos

como atendente. Qua ndo
concorro a uma vaga, as ernpre
sas estão preocupadas apenas
em pagar pouco, o que me faz ter

o rnesmovalor de urnjovem de 18

anosesemexperiência. Márcio
Esta área é uma das que

exigem menos pré-requisitos
porque o trabalho é fácil de
aprender. Centrais de atendi
mento são boas para iniciar uma
carreira. Mas não para construir
uma porque o valor· de um

atendente não varia conforme o

tempo de' casa e há poucas
vagas-de supervisão.

Como professora de. portu
guês, protesto contra o ridfculo
uso de palavras inglesas nas

Conhecimento na função. Disponibilidade para atuar em

horário normal.
'

.

MONTADOR(A)! SOLDADOR(A)
Conhecimento em solda !llig e elétrica bem como leitura e

interpretação de desenho mecânico. Disponibilidade para
atuaremCorupá.

_"

OPERADOR (A) DE CAIXA
Disponibilidade para atuar no sequndoturno.
OPERADOR (A) DECORTE
Çonhecimento na função, noçõ�detaíhação.
OPERADOR (A) DEMAQUINA_
Desejável Curso de Técnico em 'Mecânica ou Leitura e

interpretação de desenho em andamento ou cursardo.
Noções comcorte e dobra de. chapas, prensa, furadeira.
Disponibilidade para atuar emCorupá ..
OPERADOR (A) DE MÁQUINA

.

Conhecimento em corte. de plasma e· furadeira.

Disponibilidade para atuarem horário normal.

OPERADOR(A) DE MÁQUINA FLEXOFRÁFICA
Disponibilidade para atuar no segundo íurno. Desejável
conhecimento na função.
OPERADOR (A) DE·PRENSA .

2° Grau Completo ou cursando. Desejável noções da

função. Disponibilidade para atuar no bairro Estrada
Nova.

PINTOR(A) INDUSTR.IAL
Conhecimento em pintura com· pistola. Disponibilidade
para atuaremCorupá.
.SERRALHEIRO· (Aj.
1 ° Grau cursando oucompléto. Conhecimento na função:
TALHADOR(A)
Desejável vivência na função. Disponibilidade para atuar
em horário normal.

TECELÃ(O)
Ensino Fundamental Completo ou Cursando.Vivência na

.

operação de teares. Disponibilidade para atuar em 1 ou 2
turno no bairro São Luis.

. TORNEIRO(A) MECÃNICO(A)
Conhecimento em torno convencional: noçôes de leitura

Ensino Superior em andamento. Vivência na função.
COMPRADOR(A)

°Ensin'o Superior cursando ou. completo. Desejável
conhecimento na área de compras no segmento de
eletrônica.
CONSULTOR(A) COMERCIAL Conhecimento em elétrica automotiva. Disponibilidade
Conhecimento com vendas. Desejável Vivência com para·atuaremhoráriocomerciaL
telefônia móvel. Disponibilidade paraatuarem.Iaraqiá do FRESADOR(A) CNC
sul e região. Conhecimento em fresa CNG: noções de lettura e

EXECUTIVO(A) DEVENDAS interpretação Qe desenhos mecânicos, cento de

Qesejável vivência em vendas de propaganda e usinagem. Disponibilidade para aíuat no bairro Barra do

publicidade. Rio Cerro II.

ESTAGIÁRIO(A) DEENSINO MÉDIO
. MECÃNICO(A) DEMANUTENÇÃO

Necessário estar cursando o 2° ano do Ensino Médio.' Ensino Técnico em Eletromecânica ou Mecânica
Conhecimento de informática. .Completo. Vivência na função.
FATURISTA' PINTOR(A) ÀUTOMOTlVO Conhecimento na função.
2° Grau Completo. Vivência na função.
RECEPCIONISTA- HOTEL

.

ESPECIALISTAS

Desejável vivência na função e conhecimento em inglês A�lISTA DE.CUSTOS
ouespanhol, Ensino' Superior Completo ou Oursando. em Ciências
RECEPCIONISTA- HO.TEL Oontábeis, Economia ou lidministração. Vivência na área

.

2° Grau Completo. Conhecimento em informática básica. de C ustos no segmento industrial.
Desejável fluência em inglês ou espanhol.Disponibilidade COORDENADOR(A) PEDAGÓ.GICA
para atuar em escala nos finais de semana e durante a Ensino Superior Cursando' ou Completo em Letras.

semana no horário de 13;40 horas as 22;00 horas. Conhecimento avançado em Inglês.
SECRETARIA DEVENDAS DESENHISTA

empresas, quando temos termos

pr�prios com o mesmo significa
do. Leila 'Cruz

Isso vem de longe, professo
ra. No começo do século 20, a
moda era abusar do francês.

Hoje, como o inglês se tornou Q

idioma do mundo dos negôei- :

os, os profisslonais acreditam
que encaixar palavras importa
das em suas conversas passa'
uma impressão de atualização.
Note, por exemplo, a diferença
entre estas duas perguntas: 1 .

"O --que você acha?" 2 -

"Posso ouvir seu feedbaok?"
Da mesma forma, "Eu trabalho
em período integral" soa

diferente de dizer "Eu trabalho
.tull time". Parece que quem
trabalha full time tem um

-

trabalho mais importante ..

Imagine agora um chefe
dizendo para um subordinado:

"preciso começar rneu relató
rio, mas me faltam informa

ções Dá para você cobrar?" O

subordinado vai responder:
"Tá" .. Mas, se o chefe disser:

"preciso dar o startup no meu

report, mas me falta o check

list. Voc.ê faz o fol!ow up?" O
subordinado vai responder
"Yes, sir!", e sair voando para
atender ao pedido.

e interpretação de desenhos mecânicos, Disponibilidade
para atuar no bairro Barra do RioCerroll ousão Luis.

AOMINISTRATlVAS
ANAlISTADEPCPJR
2°· grau Completo. Vivência na função no segmento
eletrônico.'
AUXILIAR FINANCEIRO

2 grau Completo. Vivência na função. Conhecimento em

informática, Desejável noções com análise de crédito.
Disponibilidade para atuarem horário comercial.
VENDEDOR(A} DEi:LETRO
Disporjbllidade para atuar ernê turno.

I"''' "_,- a '" ".- _1' '" .. �' "' "'- " -' .. _ ,.. .. - '"' - .. , : - .. _.'_ .. -, _.-

�

Dicas dá
língua.�ortu9uesa

cortl'<;> Professor Mari'IJ�Ui

"

VENDEDOR (A) PEÇAS
Disponibilidade para atuar no centro. Desejável ensino
,media completo ou cursardo. Conhecimento em

autopeças. v
.

e manutenção de centrais felefônicas. Disponibilidade

�
.

NUTRICIONISTA
Ensino superior ccrrpletoembluínção. Desejável possuir
r:egistro no CRN. Disponibilidade. para atuar em horário
normal.

PROGRAMADQR(A)·DE DELPHI
Desejável estar cursando ensino Superior. Conhecimento
em deserwclvlrnento de sistema em Delphi.
PROJETISTA, MOVELEIRO
2° Grau Completo. Vivência na função. Conhecimento em

auto cad, desejável noções no Promob.

TÉCNICAS
CALDEIREIRO(A)
Desejável conhecimento na função. Disponibilidade para
atuar em horário normal.

.

ENCANADOR(A)
Desejável conhecimento na função. Disponibilidade para
atuar em horário normal.
ELETRICISTA AUTOMOTIVO

GUARAMIRIM

OPERACIONAL

AUXILIAR DE ESTAMPARIA

Disponibilidade para atuar no primeiro turno.
AUX, DE PRODUÇÃO
Disponibilidade para atuar em I 'turno ou 2'turno ou 3°
turno .

.

COSTUREIRA(O)
1° g.rau cursando ou completo. Disponibilidade para

-

primeiro ou segundo turno.
- MOTomSTA

Necessárío possuir carteira de Habilitação Categoria "C".
Viyência no segmento de c:onfecção.
PASTEIRO, ESTAMPARIA.
Conhecimento em produção receituário e pastas para
estamparia.

.

SOLDADOR (A) Vivência comsolda migo

Ensino Superior ou técnico na área de Eletromecânica.
Conhecimento em auto cac ou solid edi. Vivência na

função com projetos de máquinas.
INSTALADOR(A) DE CENTRAIS TELEFÔNICAS
Atuar na área de telecorrunicaçôas, realizando lnstalação

ADMINiSTRATIVA·
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
Ensino Superior I:;ursando ou Completo. Vivência na

função no setor industrial. Conhecimento em projetos
de integração e treinamento. folha de Pagamento. CIPA,
recrutamento e seleçêo.
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correio escolar> profissão

Preparação parao mercado trabalho
Grupo Uniasselvi Fameg faz parceria com empresas e oferece estágios aos alunos

César Junkes

Alunos da Fameg contam com programa específico de estágio, o que favorece
entrada nomercado de trabalho

Com o objetivo de pre-parar os

acadêmicos para o mercado de'

trabalho, o Grupo Uniasselvi Fameg
(Fac.uldade Metropolitana de

Guaramirim) oferece opções de

estágios em parceria com as empre
sas de Jaraguá do Sul e região. E a

empresa agente e responsável por
esse trabalho é a Horus, que agen
cia, também, os estágios de todo o

grupo. Ao todo, são mais de seis mil
estudantes que ocupam uma função
na área em que estudam.

A Horus gerencia os estágios da

seguinte maneira: providenciando
o convênio com a empresa, faz-endo
a abertura da oportunidade,
divulgação, captação de candida

tos, análise do perfil e o encaminha
mento após a pré-seleção, contrato
e seguro, registro do desenvolvi
mento profissional de cada um dos

acadêmicos e retorno para as

empresas parceiras que geram
essas oportunidades.

As empresas parceiras recebem
o histórico do desenvolvimento do
estudante na faculdade e das

experiências profissionais. Essa é
uma ferramenta para ajudar a

definir o talento do candidato a uma

vaga ao emprego e consequente
mente a uma possível efetivação do .

aluno.
Através da Horus, o Grupo

Uniasselvi realiza acompanhamen
tos de estágio, com o supervisor e 0

acadêmico para coletar informações
sobre o desenvolvimento do proces
so, registrando e gerando relatórios

que vão trazer a todos os envolvidos
o "feedback" sobre a situação. 'Mais
informações sobre o projeto através
dotelefone 3373-9800.

1) A carga horária está limitada a 6 horas

diária's/30horas semanais

2) Estagiários têm direito de tirar férias remune-
. radas, de 30 dias, após 12 meses de estágio na

mesma empresa ou o proporcional ao tempo de
estágio, se menos de um ano. A nova legislação'
do estãgionão prevê 130 salário.

3) O tempo máximo de estágio na mesma

empresa é de dois anos, exceto quando tratar;
se de estagiário portador de deficiência

4) A remuneração e a cessão do auxílio
transporte são compulsórias, exceto nos casos

de estágíos obrigatórios

5) Profissionais Liberais com registros em seus

respectivos Órgãos de Classe podem contratar

Estagiários

Mais informações no sitewww.estaglaríos.com

o que é o estágio?
A Lei na 11.788, de 25 de
setembro de 2008, define
o estágio como o ato
educativo escolar supervisi
onado, desenvolvido no

ambiente de trabalho, que
visa à preparação para O
trabalho produtivo d6
estudante. O estágio
integra o itinerário formati
vo do educando e faz parte
do projeto pedagógico do

.curso.

O que é estágio obrigató
rio?
É o estágio definido como

pré-requisito no projeto
pedagógico do curso para
aprovação e obtenção' do
diploma. (§ 10 do art. 20 da
Lei na 11.788/2008).

O que é estágio não
obrigatório?

.

É uma atividade opcional,
acrescida à ca rga horária
regular e obrigatória. (§2°
do art. 20 da Lei' na
1:1.788/2008).

Quem pode contratar
- estagiário?
As pessoas jurídicas de
direito privado e os órgãos
da administração pública
direta, autárquica e

fundacional de qualquer
dos poderes da União, dos
estados, do Distrito Federal
e dos municípios. Também
os profissionais liberais de
nível superior, devidamente

I

registrados em seus
.

respectivos conselhos,
podem oferecer estágio.

Quem pode ser estagiário?

Estudantes que estiverem

frequentando o ensino

regular, em instituições de
educação superior, de
educação profissional, de
ensino médio, da educação
especial e dos anos finais
do ensino tunoamentat, na
modalidade profissional da
educação de jovens e

.

adultos. (art.1° da Lei na

11.788/2008).
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Carreira deve ser definida após avaliação criteriosa dos objetivos e é preciso levar em conta o seu perfil: sonhador ou ambicioso

PATRíCIA BASILIO'

patricia.basilio@diariosp.com.br

Enfrentamos vários
momentos de difíceis
decisões na vida. E muitas
escolhas estão ligadas ao

lado profissional. A

principal dúvida é definir

qual carreira seguir, pois
surge o seguinte dilema:

optar por algo que você é

apaixonado e tem aquela
vocação ou por uma

profissão que pode lhe

proporcionar uma boa
remuneração? _ Há quem.
prefere ganhar bem e

garantir uma estabilidade
financeira e aqueles que
não desistem da carreira
dos sonhos, mesmo com o

estresse, a correria do dia
a-ele e, muitas vezes, o

baixo salá rio.
"Não abro 'mão da

minha profissão porque só
sei fazer isso na vida. Não
sou apenas uma diretora,
participo da vida dos

alunos", diz IreneCaram, de
70 anos, diretora da escola
infantil e de ensino funda
mentai Meu Castelinho. Ela
decidiu abrir a escola para
se dedicar à educação e

ficar perto das crianças.
"Passamos por muitas
crises. e algumas sócias

pediram para fechar a

empresa. Nunca aceitei."
O administrador de

empresas Eduardo Farina

Filho, de 30 anos, procurou .

emprego na área durante
quatro anos. Cansado,
acabou aceitando uma

oportunidade no ramo da

tecnologia .da informação
.cn} e trabalha em uma

multinacional, em Santo

André, noABCpaulista.

Análise crítica

Farina Filho falou que
sua mudança de área

a_conteceu há cinco anos,

quando começou' a. atuar
como analista de oa!l
center. Ele f0i crescendo na

empresa e, hoje, conquis
tou uma vaga como gerente'
de mudanças. "Tive que me
dedicar ao novo setor de

atuação para não-ser infeliz
na carreira. Aprendi a

gostar .e a conviver bem
com a minha nova profis
são", conta o ex-administra
dor.

"O trabalho é um dos
meus maiores prazeres.
Mesmo com a baixa

remuneração da área;
tenho esperança de que Ç)
mercado de trabalho· vá

melhorar", acredita a

.fisioterapeuta Jecilene
RosaFrutuoso; de 33anos.

Ela realiza há nove anos
trabalhos voluntários. na

Universidade Federal de
São Paulo ('Unifesp) e

comentou que já tirou do
currículo o doutorado para
buscar' trabalho, já que
muitas qualificações, às

vezes, são empecilho. "O
meu incentivo é lembrar do
sorriso de um paciente que
cónsegueficarem pé."

O empresário Ronaldo

Vilela, de 32 anos, é dono
de um posto de gasolina e

de um bar. Ele não tem
curso superior porque
preferiu investir os cinco
anos de estudos e mensali
dades em seus empreendi
mentos. 'Tenho um bom

retorno fina ncei ro .'
"Prefiro ganhar mais

_
fazendo o que gosto menos '

.
do que ganhar .. pouco
fazendo o que.amo", garante
a educadora física Daniela
Bruscalin, de 27 anos, que
desístiu da' área para
trabalhar na IQja demateriais
eíétrieos :00 pai. 'Trabalhava
o dia todo e ganhava pouco.
Agora, ganho-70% a mais",
compara.

FERNANDO DANTAS/DIÁRIO

A j:Tofessora e diretora Irene caram, de 70 anos, trabalhafXJràmor à educação e aosseus alunos

.
.

�
.

.�

Traçar metasé a melhor salda no

momento da escolha
Deacordo com a psicólo

ga Lourdes Brunini, diretora
da Faculdadede Ciências da
Saúde de São Paulo (Facis),

. para realizar um bom

trabalho é essencial que o

profissional goste da área.
"O dlnheíro é importante,
mas não é suficiente pa ra a

satisfação de um funcioná
rio", comenta Lourdes.

"O profissional deve
fazer uma reflexão sobre o .

tamanho de sua ambição
financeíra e o que o

mercado de trabalho pode

Flora Victoria; coach

(consultora de carreiras) e
vice-presidente da
Sociedade Brasileira de

Coaching(SBC).
Segundo Maciel, o

.: mercado de trabalho não
tem preconceito com quem
p�ioriza o retomo financei

ro, contanto que haja
honestidade principalmen
te na entrevista de empre

go .. "Dinheiro todo mundo

quer, mas, para isse, é
necessáno ter habllidsdes
equallfícaçêes."

oferecer para atingi-Ia",
aconselha Guilherme

Maciel, headhunter (caça
talentos) da Stanton
Chase, empresa do Grupo
Foco. Para ele, o ideal é ter
um equilíbrio entre a

satisfação na carreira e a .

saúde finarrceira.
"Quando temos objeti

vos claros sobre o que qUI3-
remos e sabemos a impor
tância disso em. nossas
vidas, a tendência de
sermos felizes em' qualquer
.carreiraémuito maior", fala

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pediçure - Unhas Artísticas
- Depilação _. Maquia.gem

/'

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Oualificaçâo em Massoterapia
- Shiatsu
- Ouiropraxla
- Massagem na Cadeira Ergonômica

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -,

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

28/12/1 �9�_�_�_gJ.stro_:!.:!�_4480 .... �. ._�
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tecnologta > projetores

Mais qualidade na exibição
. Alta definição na imagem é o principal
recurso oferecido pelos novos modelos

o
<'"

\t
'"
'.-'
::J
>
Õ

�

Os novos projetores. oferecem recursos de última
geração para as empresas realizarem reuniões e

apresentarem projetos. A novidade da Panasonic é o

PT-AE3000, com filtro, recurso para ajuste de cores e

tecnologia que permite congelar imagens ..
A Deli

oferece o projetor M109S, que Pesa 362 gramas e

cabe na paírrra da mão. Já a S'OOy apresenta o VPL

VW200, que tuncíena snenctosamente, tem entrada'
HDMI e contraste de 35.000:1.

M109S'

Preço: R$ 1.849.

Desta.ques: Resolução de 858 x 600SVGA
pesa 362g e cabe na palma da mão.

.

Novidades: Contraste de 800:1.
Site: www.dell.corn.br.

Preço: R$ 18,5 rrul.
Destaques: Recurso para congelar
imagens e três entradas HDMI.
Novidades: Contraste. de 60.000: 1, filtro
e 'ajuste de cores.

-

Site:.www.panasonic.com.br.

VPl-VW200

Preço: R$ 49.999.
Novidades: Entrada MDMI e contraste de
35.000:1.
Destaques: Projeção de 40 a 306 polegadas e

operação suenctosa.
Site: www.SOllYstyle.com.br.

RreRarat
>f> r� ;���

Receitá
1.

F�Clêtal
, .

',' (ii

tUf;m:a inte:nsiVÇl
.

$W@..

Turma Intensiva I NíVEL SUPERIOR

Início: 17.04.09 (noite)
Informações:

Fone: (47) 3055-2021
Ruá Preso Epitacio Pessoa, 85 • Ceniro • Jaraguá do Sul •.se

www.pontocomtreinamentos.com.br

-----------'----------------_._---------'-------------'------------------------------'--'------------------------------'----------'------------------------'''''!!'-'--------'-

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

.' sexta-feira das 8:00 as 11 :30 e das 13:3.0 as 17'3'.
. to; de segundaa..

.

. O .

.
HoráriO- de atendlmen o. '.

.

sele.cào.jaraguadosul@back.com.br

AUXILIAR D'E IN.STALAÇÃO - URGÉNTE - com conhecimentos'em instalação, SECRETÁRIA- Ensinomêdibcomplelb. Experiênciana.á'tea. Disponibilidade pata
programação de telefonia e rede. trabalhar no horário das 13h às 22hou 12h30 às 21h30�e sábados alternados.

AUXILIAR DE PRO,DUÇÃO .. Expertênclâ como preparador de tintas. SERVENTEDE1lMPEZA-Disponibilidadeparaatuaremboráriooormal.
Disponibilidade paratrabalharem horário normaí

SOLDADOR - URGENTE- Ooohp-clmento com solda MIG e montagem de
AUXILIAR DE PRODUÇÃO- OITO VAGAS- Ensino fundamental completo, para máquirras.
atuar emMassaranduba Disponibilidade para trabalhar em turnos.

VENDEDORINTERNO - Ensino MedJd completo, ter disponibilidade pata trabalhar
COMPRADOR - Dese'jável curso Técnico em Mecânica ou elétrica, informática em horãrlocomerelal eilns de semana, experiência ernvendas ou atendimento ao

básica, boa fluência verbal. Conheelrnento em compras de materiais para pyblico e conh�ciinêntoS em i'nformática.
indústria metal-mecânica.'

, -

VIGILANTE - Ensine mé:dio completo ou em curso. Possuir curso de ,vigilante
REPOSITOR- URGENTE - Ensinomédio completo. Para limpeza, abastecimento EM DIA.

.

e organizaçãode gôndolas.
.
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.sucessn depende 'de
.. ética e persistência

Ueze Zahran é criador e presidente da Copagaz, da Rede M'ilto
Grossensede Televisãe, da Fundação Zahran e de outras empresas.

o CORREIO DO POVO

profissão da semana> naturólogo

Nova aposta na
área damedicina

J

EDILSON DANTAS/DIÁRIO

Carreira ainda é pouco conhecida no

país, onde há" atualmente, apenas
1.300 profissionais formados

PATRíCIA BASILIO

patricia. basilio@diariosp.com.br

Com o avanço tecnoló

gico, há cada vez mais

opções de tratamentos e

métodos de prevenção
natural que visam o bem
da saúde. Devido à
crescente demanda por
novas terapias alternati

vas, fói criada a carreira do

naturórogo.
"O profissional promo

ve o bem-estar da saúde
levando em consideração
as crenças, o estresse e

outros fatores que
causem desequilíbrio nas

pessoas", diz Suely
Ramos 'Beüo, presidente
da Associação Paulista de

_

Naturologta (Apanat).
Por ser nova.:a área

.
ainda não tem regularnen
tação e não possui
sindicato. Desta forma, os
profissionais de naturolo

gia ainda não podem.atuar
na rede pública de saúde.

. Setorem alta

des oportunidades em
áreas novas e é essencial
que os interessados em

ingressar no setor invis
tam em uma graduação e

.

tenham espírito empreen
dedor. "Os requisitos para
o sucesso são inteligência
emocional, disposição'
para atuar na área acadê
mica e perfil inovador e

criativo", destaca.

o naturótogoAndré Ribeiro realiza uma sessão de terapia
alternativa com uma paciente, na Universidade Anhembi
Morumbi

Faculdade
de Tecnologia
de Jaraguá

•

'J

Sou filho de imigrantes libaneses e presidente
da Copagaz e da Rede Mato-Grossense de

televisão, com sete emissoras afiliadas-da Rede
Globo. Essas são duas das muitas empresas que
criei nos anos 50. Presido também a Fundação
Zahran, que desenvolve projetos sociais do grupo.

Nasci em Bela Vista, emMato Grosso, antes da
divisão em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Quando meus pais se mudaram para Campo
Grande (MS), estudei nos colégios Dom Bosco e

Osvaldo Cruz. Na época, não existia faculdade na

cidade e quem tinha recursos financeiros
mandava os filhos para São' Paulo e Rio de
·Janeiro. Minha família conseguiu formar apenas
um dos meus cinco irmãos. Autodidata, falo inglês
e espa n hol com fi uência.

Comecei minha vida.proftseional no bar do meu·

pai, no centro de Campo Grande. Não havia multas

opções de trabalho e os jovens procuravam seguir
a carreira militar, pública ou bancária. Eu queria
ser. COmerciante. Tivemos pequenos negócios
como padaria, torrefação de café, importação de

trigo e outros.

Tive uma guinada quando minha mãe, em

viagem a São Paulo, encantou-se com o fogão a

gás. Quando lhe dei um, com três botijões, notei
na sua felicidade uma nova oportunidade de

negócio. Não havia distribuidora de gás na região
mato-grossense e percebi que a alegria da minha
mãe poderia ser estendida para as mulheres do '

. Estado.
Fui ao RiO, até o Conselho Naeional do Petróleo

(CNP), e consegui o título de distribuidor-de GLP

(gás de cozinhe). Estava criada a Copagaz, no Mato
Grosso. Depois consegui montar 'uma outra

engarratadora em São Paulo, com o. desejo de Mesmo com este pro-
expandi-Ia e cobrir Q país. Hoje, a empresa está blema, de acordo com An-

presente em 20 Estados. dré Luiz Rlbelro, coordena-
A Copagaz me deu a oportunidade de- R!3n�a'r" dordocursodenaturologia

em novos negócios. ÂOS domingos. assistia � TV.
.

da Uníverslda-de AnhembL
Eram os anos 60, tempo da Jovem. Gua-rda-; Morumo], o mercado de
gostava dos shows e p-ensei que o mato- . trabamo.este em alta e em

grossense também poderia se alegrar. Iniciei Um busca de pessoas com boa
projeto de emissora de TV. Pedi corrcessão ao qualificação. "Com o
Contei (Conselho de Telecornunlcaçõéa).' pols ,estresse do dia-a-dia, Há
ainda não havia ministério e iniciei é! construção cada vez mais necessida-
dos prêdios. Nos meses seguintes; entro.u na de de o ser humano entrar
disputa da concessão do canal Assis

ern contato consigo
Chateaubriand. Cóm insistência e trabalho, mesmo", acredita Ribeiro.
ganhamos as três concessões e, hoje, temos. sete
em lssoras de TV na região. Segundo Suely, hoje,

.

Algurrs elementos são determinantes na
há cerca de 1.300 naturõ-

realização de sonhos: trabalho persistente: ética
: logos formados no Braslle

nos negôcios e respeito com os colaboradores. Foi 80% atuam na área,
pensando neles que, nas nossas empresas, trabalhando em clínicas,
erradicamos o analtabetisrrto' concedemos bolsas aóademlas, spas e até em

.

de estudos e
,. Incentivamos a leitura com empresas, . desenvolven-

bibliotecas nas unidades da Copagaz. " . do programas de quatída-
dedevíoa.Aremuneração
varia de três a oito salários'
mínimos (até R$'3.720). -

Para Ribeiro há gran-
'

f.\ :n. HO � $ UIII r ln
�$�!�.�

Mais um dos nossos novos cursos é o bacharel em Serviço Social, () curso
fonna o profissional capazde.elaborar programas, planejamentos e projetos
sociaís.Q gràduado poderá executar as politicas sociais na relação diretá
com a -população usuária. Até:';' disso, .irá atuar em campanbas e projetos
assistenciais para-grupos especifícos. a fim de aeabareom as exclusões
sociais. Temos turmasaos sábados e domingos,. '

Mercado de trabalho:-As f�nç�e�. em empresas, públicas .ou privadas.
encontram':se em:

,
'.

• �essorfanajínpla!ltação.deprogramassociais;
lO Pesqúisaparaelaboraçãode pr-ojetossóciais
• Avalraçãosociafdá população;
'" Saúde.

... Consultoriaem�sarial;

Janalna COR'ia, AdmlnistradOl'ii deEmpresas.
�êdeM�ngAnba�F�

·RuaMajlr Juno Ferreira .. VUa ufau ",jlrq,uá do Sul ..WlWLfalej.tomJn I
�

47 2107 ., 4700 /47.3370 .. 7660 I
., I
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RicArdo
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contato@p caso. com t www.poracaso ..com

Fotos por Marcelo OdorlzzlEscrita por Ricardo Daniel Treis

promoção .
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20%
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oBoticário'
.------

ACf"ildlc. nA b.lexa.

TEM PEÇA AGEN�ADA
Camilo Morgado e Reynaldo 6ianecchini vêm aí para o palco da Scar estrelarem o

comédia musical "Doce Deleite". Os atores fizeram preparação vocal e corporal durante
meses para podér dançar balé, cantar óperas, modinhas e outros estilos na comédia
musical, que desvenda o universo do teatro através de várias peças curtas. Quem traz o

espetáculo é a produtora Amira Hijaz, a mesma responsável pela tosa lotada com Marco

Luque. Data marcada: 26 de abril, não esqueçam.

ACORJS
.

Galera que curte dar suo corridinho pode combinar os próximos roteiros na recém
criado comunidade da Associação dos Corredores de Ruo de Jaraguá do Sul no Orkut.
Acesse tinyurl.com/corredores que vai"te levar direto lá. E boa sugda!

ENSAIO SENSUAL
Quem sai pelos bolados aqui em Jaraguá certamente já topou com Rubí França por aí.
Talvez não conheça pelo nome, mas vendo fotos certamente vai lembrar... Rubí fez
ensaio para o site HRota, e é nesse link tinyurl.com/rubifranca que você mato o

curiosidade,

"Hey you!" Registro da simpatia e carisma de Mayara Feltrin, em noite de balada na

Choperia 8ierbude

WINDOWS 95-
lembra daquele tempo em que você tinha acesso discado
de 56kbp§, e levava uma cora pro receber' um e.moil de
1,5mH que sobe-se lá quem tinQo manddd(),. Então você
ficava apreensivo pensando "Meu, que legal, me

mandaram um vídeo". Entõo você assistia o um ociáente de
corro ou um comercíel de cerveja ou uma pegadinha e

pensava "Meu, que legal, vou salvar esse vídeo", Então você
salvava o vídeo NO SEU COMPUTADOR, e depois mondava
ele via forward pra todo mundo do suo listo com o título
"Vídeo legar.

o promoter Cleiton Jantsch e seu par Malu Mayer. Clelton promove
logo mais em parceria com Chico Piermann & london Pub a balada

Triptronic, trazendo DJ Aninho para brilhar novamente em palco
jaraguaense com seu ótimo repertório. Fecham o line·up as

participações dos DJs Alva, Eduardo Moretti e Nando Oliveira, mais
o percussionista R. Costa. Garanta acesso!

DOS LEITORES
- Publicamos no blog esta semana aquela notícia do tentativa de
assalto 00 banco Itaú aqui em Jaraguá, onde destaco-se que "foi
deixado no local um cabo de vassoura e uma chove de fendo de 40
cm". Caixa de comentários aberto, Tubbs largou: "O ladrão é c

Magayver!"
- E teve aquelu notícia da filho do senador Tião Viana, que em 20
dias gastou o equivalente o RS 14 mil em ligações telefônicos em
conto do senado. Levemente irritado, emendei à matéria o

comentário que I!falta linchamento nesse país". leitor Leonardo,
de plantão, respondeu: "E porque tú acho que JK fez Brasilia lá

longe?" Tudo se explica ...

PARA HOJE
Correspondência de Nando Raboch e Thiago Airoso informam:
tonto a Kantan Sushi lounge quanto o Bistrô do Adega Airoso
Menezes funcionam normalmente hoje, o partir dos 18h30. Duas
ótimos opções paro ga�tron!lmia, sem dúvidas.

Co-autor Max Pires

NO BLOG
Cortesia da Hlen s

Cosmética, estamos
sorteando um Kit de
Maquiagem Dior em
no� site! Acesse o

pemcese.cem e vejo
como participar.

.

Eduardo Werninghaus; em passagem por balada na Moinho
Disco

PROGRAMADO· 1
Paro dia 18 de abril, próximo sábado, bolado de primeiro
linho i1olon�on Pub, com Spyzer Project. O projeto é um

quarteto de multi-instrumentistas, percussionistas, DJs e

VJs, que to�am músico eletrônico ao vivo. Imperdível.

PROGRAMADO· 2
Responsáveis pelo Botequim Universitário, o point próximo
à Unerj antes conhecido como "Bar do Max", celebram o fim
cada vez mais próximo dos obros de reforma, e anunciam

que possivelmente em duas semanas o inauguroção poderá
ser anunciada.

.

PROGRAMADO - 3
Edição 2009 do Festa do Casarão vai rolar dia 9 de maio em

grande estruturo: dependências do Estádio João MarcàUo!
Aguardem por mais detalhes.

.

,

PROGRAMADO - 4
Balado forte também no Moinho Disco, que dia 16 de moia
trará o gúitorrista e DJ Edu Pizzato, mais o vocalista
Fernando Mateus, paro apresentarem seu projeto de e

music ao vivo, o renomado Vacuo Uve.

PROGRAMADO - 5
A Fuel Eventos assume agora vez ou outro 'o comando dos
noites de domingo no Estação do Tempo. Este flnnl-de
semana já rolo uma dos primeiros bolados, o Ladies Free,
com entrado livre e distribuição de chompagne para os

gotinhas. Ao polco, quem animo a festa é Mazzo & Gabriel.
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Im o CORREIO DO POVO
SEXTA-FEIRA. lO DE ABRIL DE 2009

CRÔNICA

Todos os dias, todas as noites,' ele chega do tra

balho, acende a luz da cozinha e põe o cachorro em
cima do balcão, perto da janela. Todas as noites, ele
escova o animal, que fica espichado, com o rabo en
tre as pernas, com medo da altura. 'Amor, de novo
ele está penteando aquela poodle que faz coco nas

calçadas e faz xixi nos corredores", ouço da vizinha
dos óculos de aros grossos, impressionada. Todas as

noites, o casal do apartamento da frente bota o bebê
só de fraldas, sobre o sofá e entrega-o um boneco
de borracha com a cara do Pica-Pau, e liga a televi
são. Vê-se a mulher passar roupa vagarosamente,
enquanto ele toma vodka com coca-cola e gelo num
enorme copo; 'e vigia o filho.A vizinha dos óculos de
aros grossos acha que eles não são felizes: assistem
à Rede Globo sem trocar de canal e ficam horas sem
se mover. Há um outro casal de velhinhos que ves

te pijama antes de cair o sol", um pijama listrado ou
- xadrez. 'Amorzinho, eles já estão de pijamas", diz a

mesma vizinha, tratando do seu próprio vestuário.
Já o advogado da' janela de baixo janta de gravata

e p�sa a noite toda de camisa social, cochilando em
frente a televisão, e às duas da manhã acorda sem

saber qual o nome do bairro que vive, quanto tempo
leva para ferver o leite ou se já é hora de ir para o

escritório. Às vezes ele passa um pano no chão da

cozinha, e muitas vezes se escora na janela e em voz

alta fala palavras juridicas ao celular. Outro dia esta

va lendo um livro com Che Guevara na capa.
A velhinha do lado assiste ao programa de

culinária no volume máximo e nunca tirou o en

.feite de natal sobre a mesa da sala. Às vezes, pode
se ver que ela fica espiando o corredor pelo olhei

.

mágico, quase sempre quando é sexta feira ou sá

bado tarde da noite, quando as moças saem com
.

seus sapatos de salto acompanhados por rapazes
que ficam a falar alto no corredor empunhando
latas de cervejas ou latas de energético.'

.

Hora do jantar, todas as luzes acesas dos aparta
mentos vizinhos. No ar, um forte cheiro de cebola e

alho na frigideira. De maneira geral, os homens lar
gam as pastas sobre amesa e abrem a geladeira. As
crianças vão dormir cedo por causa da escola, os
cachorros se acomodam sobre um pano no can

to da sala, praticamente não latem, resmungam
palavras em árabe. Quando a esposa se põe en

tre a televisão e o sofá, quer mostrar aomarido a

blusa nova ou o penteado novo. Outra liga para o

marido que está viajando e fica na janela a contar

o que aconteceu no escritório, nos mais vívidos
detalhes, da meia maça que comeu a quem foi de
mitido, e quem está na lista de demissão.

O marido coloca um DVD e o casal dorme an

tes de descobrir que o filme é dublado. Amanhã é

preciso acordar cedo, fazer o café e tomar banho.

A vizinha dos óculos de aros grossos anda de pan
tufas com orelhas de coelho e lava a louça num

longo tempo. Quando chega a noite, ela senta no

sofá e começa a ler um livro enorme, provavel
mente a Bíblia, em companhia das luzes que vão
se apagando uma a uma, até ficarem o barulho do
caminhão de lixo, da ambulância que passa a toda
velocidade e 9 rádio ligado numa estação sertane

ja, do porteiro lá em baixo.

CHARI::ES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Janela indiscreta

VARIEDADES---------

JARAGUÁ· DO SUL

CINEMA ,

• Cine Shopping 1
• Monstros vs Alienígenas (Dúb)
(17h40, 19h30, 21h20 - qui)
• Velozes e Furiosos 4 (leg) (17h,19h1 O, 21 h20 - to
dos os dias) (14h40 - sexo sob, dom, quo)

• Cine Shopping 2
• Um Hotel.Bom prp.Cochorro (Dub)
(17h,Hh,Zlh - qui)
• Monstros vs Alienígenos (Óubf(17h40, 19h30,
-todos osdios) (14h, 15h50 -sex, sob, dom, quo, qui)

• .Um Hotel Bom pro Cochorro (Dub) (14h40 - sex

sob, dom, quo, qui) (16h50 - seg, ter)
• Velozes e Furiosos 4 (leg)(17h, 19h1 0,21 h20 - qui)

JOINVlllE
• Cine Cidode 1
• Um foz de Conto que Acontece (Dub)
(15h - todos os dios)
• Jogo Entre ladrões (leg) (196, 21 h --' todos os dios)
• Um Hotel Bom pro Cachorro (Dub) (17h -todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Monstros vs Alienígenos (Dub)
(14h, t�h50; 17h40, 19h30, 21h�O - todos osdios)

• Cine Mueller 1
• Velozes e Furiosos 4 (leg) ,

(14h,16h15,19h,21h15-todosõsdios)

Biografia de.
John Lennon

"Johnlennon: AVido" é o relato.mais

completo jó escrito sobre John Winston
Lennon, nascido em 9 de outubro de 1940
e morto o tiros em 8 de dezembro de
1980. Com acesso o documentos inéditos
e.testemunhos diretos, Norman descreve
em detalhes o infância e o adolescência
do ex-Beatle, e logo traz à tono episódios
cruciais poro o entendimento de Lennon.

• Cine Muell
.

.• 6ron Torino 6h40, 19h15 -tódos os dios)
"Sim Senh'or (Leg) {14h15, 21h30 �

DVD

Uma trágico
descoberto

Berlim, novembro de 1923. Uma se

mana no vida de Abel Rosenberg, um tra

pezista judeu desempregado, descobre

que seu. irmõo Max se suicidou. Nesses
dias, seu mundo iró virar de cabeça poro
baixo. O autor reconstrói o Berlim do

época, poro tecer uma profundo reflexõo'
sobre as origens do N.azismo.

NOVELAS

PARAíso
Terêncio pede que Morio Rito vó sozinho 00 en

contro de Zeca, mos suo mãe se irrito e nego
o pedido. Zeca decide que não quer mais ver

ninguém e mond{l todos emboro de suo coso.

Moriono goronte poro Antero que Mario 'Rito
não iró mais voltar à coso de Zeco. Aninho fico

boquiaberto com o resposta que Mario Rosa lhe
dó, quando elo pergunto sobre o hotel em que
ficou no Rio -de Janeiro. Antero mondo Morio
Rito se vestir poro ir oté o coso de Zeca. Zefo

brigo com Tobi por ter revelodo seu segredo. Ro
sinho fico perplexo 00 ouvir Zeca incentivondo
Eleutério o ficor com Zefo.

TRÊS IRMÃS
.úlTIMO CAPíTULO.

CAMINHO DAS íNDIAS
O psiquiatro tento conversor com Melisso sobre
o estodo de Torso, mos elo insiste em não eseu

toro Chiara e Dudo se dirigem 00 àeroporto, de
volto poro o Brosil. O psiquintru explico o Ra
miro o que ocorreu com Torso. ílenu e César co
mentam sobre o montante que terão que pagar
por conto do sentença de Zeca. César comunico
o 1I0no que vai descontar o dinheiro do pensão
de Aído. Romiro e Melisso escondem do fomílio

que Torso estó internodo. Opos� encontro lndl
ro no coso dos pois e conto o verdnde sobre o

filho que Dudo espero. Murilo aviso o Codore

que Romiro tem condições legois de cumprir os
omeoços feitos o Silvio. Yvone e Raul chegam o

Dubai e 6opol os pego no oeroporto .

CHAMAS DA VIDA
Pedro chego em coso deprimido e diz que voi

dormir um pouco.. Corolino fico preocupado.
Cíntia, Vivi e .Rofo encontram Demorô. Marre

ta, Monu, Diego, léo e Beatriz caminham pelo
duto. Vilmo ligo poro Corolino e ocuso Pedro e

elo de terem escondido Vivi e Rafo. Corolino
diz que não sobe de nodo e Vilmo ameaço dor

queixo no polício. Corolino desligo o telefone
no coro de Vilmo e ligo poro Vivi. Elo sai poro
buscor Rofa e Vivi e diz que eles podem ocobor

prejudicondo Pedro, coso continuem enfrentan
do Vilmo. Cíntia di.z que estó com medo dos pois
descobrirem que elo estó gróvido.

PROMESSAS DE AMOR
Noti folo poro Volente que iró ojudó-Io o unir
de novo Juno e lúcio, pois assim ele não mor

reró. Metomorfo tento reconquisto r 6ór, mos

elo diz que não perdoo o troição dele. Ágoto,
Aquiles, Vovó, Eugênio, Anjinho e Clarinho opa
recem com novo visual. Nestor brigo mois uma

vez com seu pai e decide não ir trobolhor no

colégio. Camargo ocusnlsobel pelo mó crioção
que elo deu 00 filho deles. E aviso que Nestor
teró que fazer os molas e soir de coso. Amadeus

pede Sofio em namoro e diz que estó opoixono
do por elo. Os dois se beijam. Tonho coloco bolo
no armo e o deixo guardado no escritório, coso

Ferr�z oporeço.

(O resumo dos capítulos é de inteiro respQnso
bilidode dos emissoras).
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Max e Francine
têm lua de mel
Depois de serem vigiodos por tonto
tempo, Mox e Froncine, enfim, tiverom
umo noite digno de nomorodos. Após
comemoror o vitório no BBB 9 com o

fomílio e omigos, o cosol chegou 00

hotel e seguiu direto poro um quorto
reservodo, onde hovio pétolos de
rasos e chomp,onhe. "Apesor de nõo
beber, Mox tomou chomponhe e disse
que nõo tinho dormido"; contou o

irmõo do ortisto plástico, Christion.

Jornal Nacional
com novo cenérle
Apesor do tentotivo do Rede Globo
de montertudo em segredo, já
se sobe que no segundo semestre
deste ono o "Jornol Nocionol"
deverá gonhor um novo cenário.
Por enquonto, oindo nõo "vozou"
se existem mois mudonços. A único
coiso que é certo mesmo é que
Willion Bonner e Fátimo Bernor
des ccntlnuerõo no comondo do
jornol ístlce,

Acaba o namoro

de Ralf e Milena
Depois de se recusar o posor poro
fotos 00 Iodo de Rolf, no finol do BOB
9, Mileno confirmQu que ocobou o

romonce entre elo e o empresário
poulisto. "A gente nõo cOQseguiu con

cilior nossos compromissos, estornos
morondo em cidodes diferentes. Nõo
conseguíomos nos ver nem nos folor.

I

Nõo tenho porque fozer foto com ele,
se nõo estornos mois juntos", disse
Mileno 00 Jornol Extro.

SUDOKU

SOBRE O J060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com núineros de 1 o 9 sem

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

SOLUÇÃO

PREVISÃO DO TEMPO . Fonte: Ciram/Epagri

Previsõo de chuva no início e finol do dio
devido à umidode que vem do mar, com sol
entre nUvens no decorrer do dio.

HOJE
MíN: 16° C
MÁX: 27° C
Sol

., ÁRIES

,�li' (20/3 a 20/4)
r� Ir Vênus uni-se à for
� � ça de Urano rompe

definitivamente
com o que ainda incomoda.
Cuide de suas finanças, contro
le seus gastos, pelo menos até
meados de maio. Definições à

.

vista com relação a parcerias
pessoais ou comerciais.

)(
GÊMEOS·
(21/5 a 20/6)
Algumas amizades

.

podem passar por
um processo de

avaliação. Pode até ser que
nada seja definitivo, no entan
to, nada mais será como antes.
Crises e dificuldades emocio
nais podem trazer sensação de
instabilidade no trabalho.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Vênus ,se aproxima
do contemporâneo
e eficaz Urano tra-

zendo à sua vida a necessidade
de rompimento com-energills
que já não fazem mais sentido.
Momento de limpeza, serie
dade, auto estima elevada e

reflexo.

,., ""
CÂNCER

�;._.;� ��:����1��râ
: ; estar entre os

filhos e usufruir do

aconchego de quem ama você.
Vida emocional instável ecoa
em sinais de desequilíbrio da
saúde. Procure parar e refletir
sobre os passos e os caminhos
que tem escolhido para você.

CRESCENTE" CHEIA MINGUANTE NOVA

SÁBADO
MíN: 14°C
MÁX:2rC
Sol

L,," LEÃO

.�.:> (22/7 a 22/8)
.: ') Fase ainda mar-

IO";) � cada por crises
especialmente no

que diz respeito às suas finan- .

ças. No entanto, as parcerias,
mesmo passando por um mo

mento de reavaliação e certa
.

confusão, estão .abençoadas
pelas energias de Júpiter.

l1J'
VIRGEM
(23/8 o 22/9) .

Esteja preparado
poro grandes mu-

- -

danças que você
tem alUado há muito tempo. Se
você decidir refletir.e.mudar o
que deve ser mudado por você
mesmo, certamente será bem
mais fácil do que se o Universo
decidir mudai' pa�a você.

DOMINGO

MíN: ire
MÁX: 27° C
Sol -

SEGUNDA

Mí.N:16ôC�MAX:2rC·�
Nublado

#
LIBRA

.

(23/9 a 22/10)
,

A vida social conti-
nuo ativa e isso se

une a possibilidade
de conhecer pessoas novas.

Romance em alto possibilito
encontros. O relacionamento
com filhos passa por ótima fase
também possibilitando conver

sas elucidativos e acolhedoras.

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)
Amor e relaciona
mento possa por
avaliação profundo .

e você pode escolher qual caminho
deve seguir. Você bem sobe que
o d''Vida é fruto do medo que
paraliso. Use a razão e não deixe
que emoções infantis contaminem
suas decisões.

w W ESCORPIÃO· CAPRICÓRNIO
,

*'
. (23/10 a 21/11)

.

í4,....t (22/12 o 20/1)
��;=�?� A lua posso ppr seu ....J:. • Hoje o dia est.á... ="_ .

.. signo e você fica· ótimo poro você
(:,.: mais sensível. Hoje

- fazer algumas
você estará dando mudanças, de maneiro tran-

bons conselhos e estará mais aco- quilo e positiva. Apesar dos
Ihedor. Oposição de mercúrio e lua tensões, hoje você pode conse-

promove inteligência emocional e, guir ter inteligência emocional
bom entendimento sobre questões " suficiente poro resolver um

que envolvam emoções. pedacinho de sua vida.
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ANIVERSÁRIOS,' ,

DIVIRTA-SE

25/4

Apocalipse
Em uma cidade havia uma figueiro dentro
dócemitério: Dois amigos entrorom lá e

pegarom todos os figos.
• Um pro mim, um pro você...
- Pô, você deixou dois caírem do outro Iodo!
- Nõo faz mal, depois que a gente pega.
Um bêbado, passando, escutou e correu paro
a delegacia.
• Seu guarda, vem comigo! Deus e o diabo
estõo no cemitério dividindo as almas dos -

mortos!
Os dois forom até o cemitério e começarom
a escutar ..

_

- Um poro mim, um paro você.
O yuordo assustado:
- E o dia do apocalipse! O que será que vem
depois?
- Pronto. E ogoro?
� Agoro a gente vai lá foro e pega os dois do
outro lado do muro...
- Corre!

-

AQUÁRIO
.

(21/1 o 18/2)]11:1!�· Sua vida_profissio·
.Jí " nal pode passar

por certa insta.bi
lidade, mos você não deve ficar
preocupado. Algumas coisas
precisam ser reordenadas. Con·
trole severamente suas finanças
e não faça nenhum gasto que
não seja necessário.

PEIXES

ti.. (19/2 019/3)
•• As estrelas conti
_,..,..., nuam judiando e

pressionando poro
a tomado de decisões que serão
mais facilitados se partirem de -

você. Reflito e conscientize-se,
pois em poucos semanas o as-
trai mudo totalmente e você não
Íleve deixar nodo pór fazer.
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BUXIXO
Pois é, ainda está dando o. que falar
entre as comadres, o love affair da"

quele poderoso com a sua assessora

mais próxima ...O homem, discreto e

inteligente, está bastante envolvi
do com a bonita moça separada. Um
babado que pode explodir a qualquer
momento, pelo clima de envolvimen
to dos dois. Se a mulher dele sonha,
o barraco desce ... AL ... pra relaxar só
tomando mesmo uma taça bem gelada .

da minha espumante Cave Pericó Brut.

.PORCADA
No próximo dia 20 de
abril, a partir das 20 horas,
acontece na Recreativa Duas
Rodas, mais uma edição
da Festa da Porcada. Na
ocasião muita roda de viola.

LEITOR FIEL
.

O leitor fiel de hoje é o meu amigo
Telmo Stenger. Ele lê a coluna todos os

dias para ficar antenado no que acon-

tece de melhor na urbe sorriso.
.

" A scbedorín '

do vida é sempre mais

profundo e mais vasto
do que o sabedoria

�os homens "
MAXIMO GORKY

RALLV
No próximo dia 18 de abril, riuma pro
moção do Jeep Club, acontece em Ja

raguá do Sul o 10 Rally de Regularida-
.

de. A largada será na Arena Jaraguá.
A rodada é válida para 2° Etapa do

Campeonato Catarinense de 2009.

FIM DO MU,NDO!
• O Brasil vai emprestar dinheiro
ao FMI. t:

• O desemprego nos'EUA é maior
do que no Brasil.

• Obama diz que Lula é o cata.
• E o maior de todos: ao ouvir p
elogio, Lula demonstra humildade.

PEDALADA
A Pedalada Famosa, que aContece dia sete

de junho, além da Secretaria de Esporte,
Turismo e Lazet também terá todo apoio da

Fujamo, inclusive, distribuido mil àrvores
frutíferos. O tema dó passeio será em co

'memoroçóo à semana do Meio Ambiente.

Lff&:.�SPORT.,!?í7
.

C> f:1><$J:{3UU7
iTroféus e Medalhas

32.15-4044
Cláudio Utech, Joice Volkmann, Rossele Gianesini, Michele Camacho e Carol

Tolentino, brindam durante Rendez-vous, ontem no loja Voilà

NOS BASTIDORES
"Segunda colocada no BBB, Prisci
Ia não se incomodou com a derrota

apertada:'. Não é verdade. Assim

que saiu da casa; Priscila teria
dito: "Quê? Perdi por O,Flávio%? Tô
Maírã da vida".

NAS RODAS
• A minha querida amiga Sil
vana Stinghen, certamente, foi
'a aniversariante mais festeja
da de ontem. Parabéns!

• Inovação pura. Scheila Car
valho como você nunca viu?
Fala sério! A Playboy deveria
inovar de verdade. E colocar lá
na capa: Scheila Carvalho como

você nunca viu, de roupa.

• O meu camarada Rodolfo
Marchi prepara os quitutes para
comemorar, no próximo dia 18
de abril, mais um aniversário.

LOVE
Um casal super-apaixonado de
nossa sociedade é formado pelo,
amigo e radialista da RBN, Márcio
de Albuquerque Junqueira e sua

bonita esposa Débora Solvi. Eles
vivem um belo romance, digno das
mais belas histórias de amor.

-

Saborear às delicias do
restaurante do Hotel Mercure.

Cardápio Supimpa.

Kr�NTAN�SUSHI LOUNGE
,

\
(47) 3371-1584

TE CONTEI!
• Na 'legenda da. foto de ontelll
registramos: Deise Correia,
máe d'a Amando é a "estrelado"

-

Laurita Weege. O correto é

Magali Gieseler, tia da Amando
e esposo do meu amigo luza.
Fq,lha nossa.

-

• Neste sábado ecenteee,
.

no Grêmio Esportivo Juventus,
grandioso baile de Páscoa com

o grupo Portal Gaúcho. Ingressos
anteCipados na secretaria do
clube .

• O meu elogio de hoje vai

paro o pessoal do The Bell.
Turma competente que vem

fazendo um bom trabalho
nas festas mais badaladas da
cidade.

• Amanhá, no bar O Meu
Boteco, tem música de
qualidade com o Grupo Orelha
de Cobra, de Curitiba.

y\1I Dia 16 de abriJ o Berlim
Ambientes promove, às 19'
horas, o coquetel de lançame'l1to
da Novo Coleção.

• PEDALADA FAMOSA DIA SETE
DE JUNHO.

,. O termômetro do sucesso

é apenas o invejo dos
descontentes. Salvador Dalí

• Com essa, fui!!!

Durval Vasel Filho, fotógrafo do
-.

site wwww.moagoncalves.com.br.
foz pose exclusivo pro coluna

.
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PALESTRA SOBRE IMPORTÂNCIA
,

DA MARCA E ESTRATEGIAS
Ouando vacê penso em refrigerante qual é o primeiro nome que vem o suo cabeço? A resposta geralmente é Coco-Colo,
Guaraná ou Pepsi. Isso porque é o suo bebido preferido ou o melhor? Não. É porque essas marcos estão fixados no seu

cotidiano. Muitos vezes o março está tão associado o um produto, que elo acabo incorporando o nome. Ouantas dong_s-�e-casa
já falaram bombril, querendo se referir à �sponja de aço? A marco é instrumento poderoso, se bem utilizado, poro conquistar
o consumidor. Com linguagem, cores, formos, o branding pode abrir o mercado poro os empresas. O professor do Universidade
de Milão, Nello Barile, estará em Joinville, em 16 de abril, às 19 horas, para folar de "Estratégia, branding e design". O evento,
organizado pelo Sustentare Escola de Negócios, foz porte do MetaGestão, um fórum de competitividade e sustentabilidade.

FINANCIAMENTOS
Foi assinado nesta semana pelo ministro do Meio Ambiente,
Carlos Minc, e pelo presldente do Febraban (Federação Bra
sileira de' Bancos), Fábio Colletti Barbosa, um protocolo que
prevê o concessão de financiamento apenas o setores com

prometidos com o sustentabllldude ambiental. Dessa formo,
os bancos assumiram o compromisso de disponibilizar linhos
de financiamento e programas que estimulem o qualidade
de vida do população e o usó sustentável do meio ambiente,
conslderunde os impactos e custos socioambientais no gestão
de seus ativos e no análise de risco de cada projeto.

PÁSCOA
Uma pequeno parado nos negócios é muito importante poro
transformar está Páscoa num momento de retlexãc e ressur

reição independente de crenças. E que valores como compai
xão, sinceridade, ético e amor renasçam no coração de todos.
Uma F�liz e abençoado Páscoa!

INDICADORES CÂMBIO
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VÀRIAÇÃO
3,07%

QUEDA

FLORIANÓPOLIS
As vendas das empresas ca

tarinenses ao exterior sofreram
queda de 21,86% no período de
janeiro a março, na comparação

·

com o mesmo período de 2008.

Segundo levantamento da Fiesc
(Federação das Indústrias) com
dados do MDIC (Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior), os embar-
· ques ficaram em US$ 1,41 bi
lhão no primeiro trimestre. As'

importações também se redu
ziram na mesma comparação,
porém apenas 6,03%, para

· US$ 1,66 bilhão. Com isso, a

balança comercial catarinense
registrou déficitde US$ 256,96
milhões nos três primeiros

VONPAR AMPLIA PORTFÓLlO
E, por folar em refrigerantes, o' Vonpar, franqueado do Coco-Colo e distri
buidora do fEMSA Cerveja Brasil em Santo Cotarina, passou o comercializar,
desde o início de abril, o linho de produtos do Del Valle em todo o Estado.
Uma dos marcos de sucos naturais preferidos dos consumidores bràsileiros,
o Del Valle, vem se somOYllo vasto portfólio de produtos do Coco-Colo. Com
esta novidade, o Vónpar posso, assim, o oferecer ás três marcos de suco:

Minute Maid Mais, Kapo e, agora, Del Valle.

MAIS SOBRE A VONPAR
Franqueado do Coco-Colo em Santo Catarina, o Vonpar atende o 100%
do Estado de Santo Catarina. Produz, distribui e vende todo o linho de
produtos do Coco-Colo, além de distribuir e vender o linho de cervejas
do Femsa Cerveja Brasil. líder de share em refrigerantes, com 60% de
participação no Estado, o Vonpar possui uma de suas três fábricas na

cidade de Antonio Carlos, além de três centros de distribuição (Chape
có, Blumenau e Joinville) e escritórios regionais (Criciúma, Tubarão,
Balneário Camboriú, entre outros).

KAÉROS BRASIL
A região do Vale do Itapocu, com grande volume de negócios realizados
no exterior, ganho mais uma empresa prestadora de serviços poro o

mercado internacional. Troto-se do Kaéros Brasil, prestadora de servi
ços no área de comércio exterior e que conto com suporte Internacional
nos EUA, Chino, Taiwan e Hong Kong. Atualmente, além de importação e

exportação de produtos, o empresa presto consultoria e assessoria poro
micro, pequenos e médios empresas em desenv{)lvimento e prospecção
de vendas poro o mercado internacional. Mais informações com Julia
no Oswald, pelo fone: (55)47-3376-2211.

etarrek@terra.com.br

LOTERIA

meses do ano, o primeiro sal
do negativo no período desde
1989, último dado disponível
no sistema do MDle.

Segundo o presidente em

exercício da Fiesc, Glauco José
Côrte, o desempenho das ex

portações no trimestre mostra

que os efeitos da crise estão
sendo bastante severos sobre
o setor exportador catarinense.
"Isso se deve, principalmente,
à queda na demanda mundial
e às dificuldades' de acesso ao

crédito para exportação", expli
cou. Para ele, é possível que, ào
longo do ano, volte a haver um
equilíbrio na balança comer

cial. "Mas isso vai depender da
retomada da atividade econô-'

CONCURSO N° 921MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em RS)

COMPRA VENDA VARIAÇÃOf------
2,169 2,171 -1,50%
2,857 2,858 -2,23%

lJ2 - 04 - í:2 - í 1 - 20
22 - Ui - 3º - 36 - 44
49 - 51 - 55 - 56 - 66
ao - 91 ;... 93- 95 - 99

mica nos países para os quais
mais exportamos, como os da
Europa, os Estados Unidos e a

Argentina", destacou.
Entre os 10 grupos de pro

dutos mais embarcados pelo
Estado, o único a registrar cres
cimento foi o fumo, com alta de
28,55%. As carnes e miudezas
de frango tiveram queda de
18,79%, mas ainda assim man

tiveram a liderança na pauta das
exportações, com US$ 311,46
milhões. Na sequência ficaram
os motores e geradores elétricos
(queda de 2,25%), moto com

pressores herméticos (redução
de 25,54%), produtos indus
trializados de frango (-1,45%) e

carnes suínas (-22,46%).

1° 29.732
2° 01.265
3" 76.567
4" 1a.995
5" 69.333

250.@Oí}.l.j(j
25JHHl,(ji)
2o.rH}!!.ee
1 z.see.ee
te.arc.ceExportações caem 21,9%

Redução da demanda internacional provoca diminuição CONCURSO N° 1063

Os motores e geradores elétricos apresentaram q.ueda de 2,25%
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Sem dificuldades-
A Seleção Brasileira de Futsal conquistou, de formo tranquila, o

f Torneio da Hungria. Venceu o time do caso por 8xl, com quatro
gols de Fernandinho, um de Wilde, um de Igor, um de Betão e um

de lukaian. Foram três jogos-e três goleados na competição. Re
presentaram II Malwee o goleiro Tiago (que foi reservo de Cidão e

sequer chegou a entrar) e o preparador físico João Romano.

tranquilidade de estar em uma

equipe experiente, a CKR, de
Carlos Kray. O dono da equipe
será o companheiro de Kreis
nesta edição da Pick Up Ra

cing. "Estou bastante ansioso

para acelerar pela primeira
vez e terei.muito trabalho pela
frente, pois preciso de algu
mas provas para me adaptar,
mas acredito que com o apoio
do meu amigo de equipe este

aprendizado será mais rápido,
já que ele compete na catego-

.

ria a quatro temporadas", co
mentou o piloto jaraguaense,

ESPORTE--�-------

o jaraguaense Kreis Jr. vai competir em uma das categorias mais disputadas do automobilismo brasileiro

AUTOMOBILISMO

Kreis Jr. reestreia em

competição· nacional
Jaraguaense vai competirna Pick Up Racil!g
JARAGUÁ DO SUL

Kreis Ir. volta às pistas nes
se fim de semana, O jaragua
ense, que já disputou a Copa
Clio e foi três vezes vice-cam

peão do Catarinense de Auto-
.

mobilismo, retorna ao' asfalto
na categoria Pick Up Racing,

. modalidade integrada à Stock
Caro O maior evento de auto

mobilismo do Brasil começa
neste domingo no Autódromo .

Internacional de Curitiba, em
Pinhais. A prova teráa trans

missão da Rede Vida, a partir Ir. iniciar as competições.
das 13 horas. Sobre sua reestreia em pro-

A Pick Up Racing é umas vas nacionais Kreis Ir;' disse
I

das categorias mais competiti- . que será a primeira vez que
vas do automobilismo brasilei- terá contato com o carro e

roo Além de tudo isso, a moda- por isso pretende brigar pelas
lidade competirá logo após os primeiras posições a partir da
pegas da Stock Caro Para Kreis terceira corrida. "O que falta é

Ir. isso motiva ainda mais os a experiência com a picape, a
competidores. "Vamos :Usar a diferença dela para os outros

mesma estrutura da Stock, mí- carros é a tração, que é tràsei
dia e público, o que gera maior ia, assim 'o carro reage de uma
visibilidade aos nossos patroci- forma diferente dos outros",
nadares e isso serámuito bom", declarou o piloto.
assegurou. Logo após a prova O jaraguaense quer mes

de Kreis será a vez da Stock Car clar 'seu talento natural com a
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FUTEBOL ITALIANO

Ronaldinho admite d,eixar o lVIilan
Jogador brasileiro se diz insatisfeito com a reserva no clube rubro-negro
MILÃO sibilidade de Ancelotti deixar

.

o Milan no fim da temporada,
como tem sido noticiado na Itá
Iia.. Ronaldinho Gaúcho limi
tou-se a dizer que não sabe se

haverá mudança no comando
da equipe. Elercontudo; fez vá-

_

rios elogios ao holandês Frank
Rijkaard, . com quem trabalhou
no Barcelona e que é cotado

para assumir o clube italiano.
"Ele é um grande amigo,

passei cinco anos muito bons
'com ele e conseguimos con

quistas importantes. É um trei
nador extraordinário", afirmou
Ronaldinho Gaúcho, numa

demonstração de que a troca
de Ancelotti por Ríjkaard no

comando do Milan pode ser a

chave para a sua permanência
no clube italiano.

Insatisfeito por ficar na re-

.

serva do Milan, o meia-atacante
brasileiro Ronaldinho Gaúcho já
admite deixar o clube italiano.
Ele chegou à equipe em julho,
no início da atual temporada
europeia, e ainda não conseguiu
firmar-se entre os titulares do téc
nico Carlo Ancelotti.

''Eu estou feliz por jogar no
Milan, mas nunca se sabe o que
pode acontecer na nossa vida.

. Nunca gostei de ficar no banco,
mas devo respeitar a decisão do

.

treinador. Porém não posso dizer

que estou feliz sem jogar, porque
assim não posso ficar em boa
forma física", disse o jogador, em
entrevista ao jornal italiano Cor-

.

riere dello Sport.
Questionado sobre a pos-

o
,«

.\(
�
::J
>
Ci

Ronaldinho Gaúcho pode continuar na Itália caso se confirmem os boatos da saída do técnico Cario Ancelotti

PEQUENA HISTÓRIA DE UM GRANDE CAMPEÃO - FINAL

ÚLTIMA VOLTA E CHEGADA
Soa o sino indicando a última volta. Ligue o painel virtual de sua imaginação, suba na bicicleta e pedale
junto. João Fortunato eltrnpcsse Papendick, trazendo no vácuo Álvaro Pereira e o joinvilense Schultz. Poucos
metros atrás pedalam Domingos, Mader e Papendick. O ritmo é frenético e chegam ao alto da Rua Visconde
de Ouro Preto. Agora são quatrocentõs metros de descida que lembram uma pista de down hill. Os ciclistas pre
cipitam-se ladeira abaixo em direção à Rua Conselheiro Mafra, contornam a Praça e iniciam os últimos trezentos
metros de uma subida íngreme, a Rua Arcipreste Paiva, teatro da batalha décisiva. O menino Álvaro, ao centro,
comanda o pelotão com meia roda de vantagem, tendo Schultz à esquerda e Fortunato à direita. Os seis gigantes
pedalam em pé. De corpo e alma se lançam em direção à linha de ehegada. É a alma que plasma o coração. A três
metros da meta, Álvaro, Schultz e Fortunato estão rigorosamente empórelhQdos. Cinco metros atrás, Domingos,
Papendrck e Mader duelam pelas posições subseqüentes. Cruzam a linha de chegada, nesta ordem: Schultz, Álvaro,
Fortunato, Domingos, Papendick e Mader... Uma apoteose: Jaraguá campeã!

.

PARAA
HISTÓRIA
Um grande público prestigiou o

evento. Na Praça 15 de Novembro,
nas sacadas dos casarões e pelas
calçadas ao longo de todo o per
curso. Extasiados pelo espetáculo
que acabavam de testemunhar,
aplaudiram os competidores de
pé. A premiação aconteceu em

frente à Catedral. Coube ao en

tão Governador do Estado, Celso
Ramos, a honra de efetuá-Ia. Era
a primeira vez que Jaraguá do
Sul participava dos Jogos Aber
tos de Santa Catarina e com uma

única equipe: ciclismo. Arrebatou
o título de campeão!

Os campeões: Getúlio Barreto da Silva, Max Papendick, Domingos
Correià, João Fortunato, Álvaro Pereirg e Adolpho Mahfud
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ADRIANO PODE DAR TEMPO NA CARREIRA
Jogador disse em entrevista coletiva que perdeu a alegria de jogar futebol
RIO DE JANEIRO

o atacante Adriano afirmou
ontem que irá parar de jogar fu
tebol por um período ainda in
determinado. Nas palavras dó
,atleta, ele irá "dar um tempo"
em sua carreira, se recusando
assim a voltar à Itália e defen
der a Inter de Milão, clube que
detém seus direitos federativos.

"Eu dei um tempo na minha
carreira, pois perdi a alegria de
jogar. Não gostaria de voltar para
a Itália. Quero viver em paz, aqui
no Brasil", afirmou o jogador,
durante uma entrevista 'coletiva
nesta quinta-feira, dizendo ainda
que a sua ausência dos gramados
pode durar até três meses.

Além de se recusar a voltar
à Itália, Adriano também negou
a intenção de se internar em

uma clínica para realizar uma

possível reabilitação. "Não vou

à clínica'nenhuma, Vou tentar

recomeçar para ter alegria de

jogar. A gravidade do problema

é porque eu não estava feliz",
completou o atacante.

A polêmica em totno de
Adriano começou logo após a

passagem do atleta pela seleção
brasileira, para as duas últimas
rodadas das eliminatórias para
.a Copa do Mundo de 2010. De-

pois da partida contra o Peru,
em Porto Alegre, na última
quarta-feira, o atacante não re

tornou à Itália, preferindo viajar
ao Rio de Janeiro.

, Na. cidade, Adriano teria pas
sado a maior parte do tempo na

� Vila Carioca, favela em que foi
criado. O sumiço do atacante deu
margens inclusive -para o surgi-
menta de especulações de que
ele teria sidomorto a tiros emum

suposto confronto com policiais,
Jato 'negado no mesmo dia pelo
empresário Gilmar Rinaldi. O re

presentante do atacante, no mo

mento, está na Itália para tentar
resolver este imbróglio junto aos

dirigentes da Inter de Milão. Adriano tem contrato com a Inter, mas avisou que não vai voltar p,ara o clube italianQ, pelo menos por enquanto

Novo Go11.0 VHT (5U11C4), Total Flex, MY 09/09, 4 portes, com preço à vista a partir de R$ 27.320,00: Rolo Hatch 1.6 VHT (9AJ·.... ), Total Flex, MY 08109, 4 portas, com preço â vista a partir de RS 42.890,00 ou entrada de 60% (RS
25.73.4.00)e parcelas em 12meses de R$'1.595,88. Taxas dejuros de 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$44.884,53. CETmáxímo para esta operação de 23,10% a.a. Condições válidas até 11/04/09. Caraguá Auto Elite

Uma relação de confiança.
www.autoelite.com:br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. u-!ti!_"Jlt 47 3274 6000
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