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Aproveite o melhor da vida
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Políticos sem interesse na
, .

reconstrução de Jaroguá
Representantes do governo e deputados e se- Vereadores de Jaraguá do Sul. Em seu lugar, pre-.

nadares, que chegaram aos cargos com ajuda dos feriram mandar assessores, que não trouxeram as

votos dos eleitores da região, não comparecem a respostas esperadas sobre os recursos prometidos'
audiênciapública realizada ontem pela Câmara de e até agora não materializados em obras.

o PLENÁRIO FOI PEQUENO PARA O PÚBLICO DA AUDIÊNCIA, BOA PARTE VíTIMAS DAS TRAGÉDIAS EM BUSCA DE RESPOSTAS.

Evento promove resgate culturar
Neste fim de semana Jaraguá será sede do 10° Acampamento e a 6° Olimpíada

Folclórica, que acontece no Parque Malwee e deve reunir 550 dançarinos.
Página 5

Reinke fala sobre desafios
.

.

Prel�ito de Massaranduba assume compromisso de administrar a cldade aos

moldes de uma empresa privada e quer reíormulor o Estatuto do Servidor.
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I3EStRUTURA
3273 ..7466 - Plantão

Visite o apartamento decorado

_�_w_.g_ru_!Joestrutura.com.br_;

LEIA HOJE:
Reportagem do caderno Iclernoe Sucesso

aponta os riscos na hora de indicar um
conhecido para uma vaga de emprego.

o mUni:'" 00 I)OVO

Apoio:

Pesquisa realizada em 35 países pela Univer·
<, sidade de Granada, no Espanha, indica que o

Brasil é o país que melhor aceita o divórcio.
Segundo o estudo, 85% dos entrevistados
brasileiros opinam que quando o casamento

está mal, a saída é a separação. Apenas 12%
se disseram a favor de se manter o casamento
mesmo em situação de grave crise. O' país em
que o divórcio é menos aceito como a melhor
aHernativa para um casamento problemático é
o Japão, onde apenas 30% dos entrevIstados
disseram concordar com a separação.

Ftnto:BCCBrasl!

FAMEG

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

PONTO DE VISTA

Parceria pela saúde

GUIDO JACKSON

BRETZKE, f'RESIDEi'ffE
DA AC!.!S - ASSOCIAÇÃO
EMf'RESAfllll.!.. DE
JAMGUÁ DO SUL·

conforto e qualidade às pessoas que procu
ram o hospital, beneficiando também os mu

.

nicípios da região com serviços que até en

tão exigiam deslocamentos a outras cidades.
Neste projeto de recuperação doHospital São

. José tem sido imprescindível a participação
da classe empresarial, do poder público através
do Governo do Estado e Município, e da co

munidade. De outro lado, agora surge a ne

cessidade de um novo envolvimento da so
ciedade organizada, para a consolidação do

projeto "Salvando Vidas", que prevê a am

pliação do Hospital Jaraguá, com uma área
de 10.805,74 metros quadrados, incluindo
obras físicas, compra de equipamentos e

outras melhorias complementares. .

Com os investimentos, o Hospital Iaraguá
vai passar a contar com umamoderna unidade
cardiovascular dotada de hemodinâmica, cen-

Cumprindo uma das diretrizes da atual

gestão, aACIJS vem apoiando diretamente os

projetos visando a modernização e melhoria
do atendimento dos dois hospitais-materni
dade de Jaraguá do Sul. O prímeíro projeto,
envolvendo o "São José" vai entrando na sua

'

reta final, com a realização de várias obras

que tomam essa unidade de saúde referência

especialmente no atendimento aos pacientes
do Sistema Único de Saúde. (SUS).

Várias etapas do projeto iniciado em 2004

já foram concluídas, proporcionando mais

DO LEITOR

Ano Internacional
da Astronomia

Quatro 'séculos depois das .prímeíras observações reali
zadas por Galileu com um telescópio astronômico, o mundo
dedicará este ano uma atenção especial aos céus e aos astros.

Foi lançado em Paris, sede da.Unesco, o Ano Internacional
da Astronomia, celebrado em 2009 por decisão das Nações
Unidas. A expectativa é que o ano seja urna plataforma de in

formações ao público sobre descobertas recentes em astrono

mia e sobre a função central que a área pode exercer na EDU
CAÇÃO em ciências. A astronomia é a ciência que permite
ao homem tentar responder a questões que ele se pergunta
desde sempre: de onde viemos? Para onde vamos? Estamos
sós no universo?

.

Procuramos por meios científicos responder a tais ques
tões e compreender como funciona o universo, as galáxias
que o povoam, as estrelas, os planetas. Saber se existem ou

tros planetas no Universo e se eles se parecem com o nosso. E,
dentro de algum tempo, saber se eles são habitados por seres

.

vivos, talvez feitos de células como nós.
O objetivo .maior da iniciativa é compartilhar com o mun

do o assombro de astrônomos diante dosmistérios do univer
so. Desejam que, ao final dó ano, cada pessoa na terra tenha

passado pelo menos alguns momentos contemplando o céu,
tenha lido algo sobre as descobertas mais recentes e refletido
sobre nossa posição no universo.

Trazendo esta matéria para nossa paróquia, tive a opor
tunídade como vereador de propor à sociedade, e ao então

prefeito, a construção de urn Observatório nos moldes dos já
existentes em Videira eBrusque, Agora ,como Secretário do

Turismo, Cultura e Esporte, tenho a oportunidade de ajudar a
fazer acontecer este pequeno sonho, mas de grande importân
cia na formação das futuras gerações, na geração de empregos
'e rio desenvolvimento do turismo. Videira, por exemplo, re-::
cebe mais de 20 mil pessoas ano, com a finalidade única de
observar os astros. Nossa prefeifa prontamente solicitou estu- .

dos, que em breve apresentaremos a, toda a sociedade e, qui
çá, com a ajuda da iniciativa privada, possamos ter em nossa

progressista, tecnológica e contemporânea cidade mais este
instrumento cientifico. Quem sabe ainda em 2009 possamos
comemorar o Ano Internacional da Astronomia com a gran
deza que Jaraguá do Sul e região merecem.

RONALDO RAULlNO, SECRETÁRIO DO TUR!SMO, CU!..nJRA E ESF'O�TE

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

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

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400· Baependi· CEP 89256·500· CP 19. E obrigatorio
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

tro cirúrgico, UI1 coronariana, 80 leitos, entre
outros ambientes e recursos, ampliando o al
cance do atendimento não apenas em Iaraguá
do Sul, mas em todo o Vale do Itapocu e ou

tros municípios do planalto catarinense ..
Para viabilizar este empreendimento, a

. direção busca parcerias. O governo do Esta
do garantiu participação com R$ 4 milhões,
sendo que R$ 1 milhão já liberado e mais .

R$ 1 milhão em 30 dias. Além de recursos

públicos, o plano prevê a captação de re

cursos junto das empresas é por meio de
contribuiçõesda comunidade. Aguardamos
outra importante contribuição do governo

.

federal, conforme promessa feita pelo se

riador Raimundo Colombo. Deste modo,

Jara�á do Sul e a região vão caminharpara
tomar realidade mais urn importante investi
mento na qualidade de vida de toda a região.
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FALA Aí!

" Na elelçãaeles
se comprometeram
-u servir o povo. "

CEcíLIA KONElL (DEM), PREFEITA,
acreditando que os vereadores
aprovem a proposta de compra

do parque agropecuário.

" Parece que tudo
quanto é desgraça
vira palco político. "
ADEMAR POSSAMAI (DEM),

VEREADOR, sobre o dinheiro para
reconstruçõo do pat,rimônio público

que ainda nõo veio.

"É preconceito que
existe no mundo,
nõo só no BrasiL"

ANE ROSENIR TEIXEIRA DA CRUZ,
gerente da Secretaria Especial de Polítiéa

para as Mulheres, sobre a violência
doméstica na área urbana e rural.

. Tudo pelo social
Depois do isenção do IPI poro carros e motos, projeto poro construção
de um milhão de cosas, o ampliação do Bolso Família poro até 18 anos,
com majoração dos valores pagos, entre outros procedimentos recentes,
o governo federal aceno agora com um salário mínimo de RS 506 já o

. partir de janeiro de 2010, exceto poro aposentados que recebem mais
que o mínimo, sejam apenas centavos. E mesmo com o crise financei
ro internacional e com uma dívida público fechando o ano que vem em

36,9% do PIB. O anúncio do novo piso do mínimo foi feito no quarto-feiro
pelo ministro do Faienda Guida Mantega, coincidentemente no mesmo

dia em que o presidente lula admitiu que o ministro chefe do Coso Civil,
·Dilma Roussef, é o suo candidato à Presidência. Ou seja, agora, por ta
belo, admitiu que foz, com elo, componho eleitoral extemporâneo. Bem
vindos sejam todos os benefícios possíveis. Mos é inquestionável que o

governo foz o que condenava até chegar 00 poder. Uso e abuso do caneta
em proveito político, próprio.

�mE��s�����talícia .Civil não
difere do quase caótico situação vi

gente nos outros municípios do região
do Vale do Itapocu: se resume o um

comissário, que também foz às vezes

de delegado, e uma servidora esta

giário pago pelo Prefeitura. Ou seja,
como fazer tnvestigações, por exem

plo, sobre furtos, assaltos e até de um

derrame de CNH� falsos já com cinco
flagrantes registrados no comarca de
Guaramirim neste ano?

,

SEGURANÇA? 2
O prefeito Mário Reinke (PSDB) cobro
do Estado pelo menos dois delegados
atuando no cidade e em condições de
mobilidade peles 800 quilômetros de
estrados que cortam o município. E um
mínimo de funcionários poro o serviço
burocrático. Como se vê, o segurança
público continuo sendo .tratada como

problema secundário. A esperanço é
2010. O secretário e deputado licen
ciado Ronaldo Benedet (PMDB) é can

didato à reeleição.

SEM FUMO
� Tramitam no Assembleia legislativo de Santo Catarina dois
,� projetos de lei com restrições 00 hábito de fumar. Um deles
� é do deputado Giancarlo Tomellin (PSDB), proibindo o fumo

'� ení locais fechados. O outro é do' deputado Antônio Aguiar
� (PMDB), que proíbe o fumo em restaurantes e lanchonetes.
w

::E As duas propostos estão em análise no Comissão de Consti-
� tuição e Justiça �a Al. No Estado de São Paulo, por forço de
� lei recente, só se pode fumar.na ruo ou em coso. lá, até os
�
a fumódromos em empresas e shoppings deixam de existir.

o CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA. 17 DE ABRIL DE 2009

CASSAÇÃO POPULAR '

E necessário o país ter um instrumento legal que permito à
população brasileiro, através de um referendo popular, revo
gar os mandatos do presidente do República, de senadores e

de deputados federais? A proposto, polêmico por natureza, do
senador Eduanfo Suplicy (PT-SP) tramito no Senado. E espe
lho-se em dispositivo de revogação de mandatos adotado nos

Estados Unidos
.

.

POLÊMICA 1
Partidos de menor poder de fogo nos urnas não pretendem
acatar o ideio lançado pelo Associação Empresarial de Jara
guá, poro que o cidade e região tenham candidatos o deputado
em número reduzido, o que viabilizaria o retomado do represen
tação político no Assembleió legislativo. Dirigentes destas agre
miações prometem lançar um caminhão de pretendentes. Porque,
segundo eles, o proposto já teria nomes carimbados.

POLÊMICA2
Entendem que o nome do candidato e seu partido é só um

detalhe poro ser trabalhada junto 00 eleitorado, com apoio
influente de segmentos do sociedôde organizado. O que seria
um importante posso poro, em,lqcar.o·candidato. Aliás, foi o :
que disse recentemenle g presidente do Acijs, Guido'Bretzke:
nomes e partidos é ó qu'e;w'!1lenos importa'ria neste processo. .

O objetivo é fazer com qú�a região tenho voz próprio no As-'
sembleia.,

'

"LIBERADO"
� O Diário Oficial do União publicou ontem o norma que libero

. RS 300 milhões poro so
.

ssoós atingidos por catástro-
'

fes em Santo Catarin 20 milhõ.es parg socorro e os

sistência às pessoas o por desastre$ e'R$ 80 mjJh
poro recuperação de d sudos 00 patrimôn!.o público�
crédito do Medido Provisó 6'1 é em favor do Minist,erio do
Integração Nacional e decorre de superávit registrado no Ba
Janço Patrimonial do União em 2008. O valor deve ser usado
no recuperação dos cidades: (ABC Digital)

IGE,IRINHO
rei Abdullah Bio Abd
verno do Estado por .

tóstrofê de noveníb
s,.equipamentos e mo

.

,

.cas.as, postos de soúde, és s, ruas e outros obrQs neces- .

sárias. O prefeito de Blumenllu João Pàulo Kleinübing (DEM)
não perdeu tempo e carregou o embaixador do Arábio Saudita
Mohamad Amin Kurdi poro uma visito à cidade e às regiões"
atingidos. E riós aqui esperondo pel9 dinheiro prometido.

'w
UROGRACIA

. Dos 10ltmunicípios dtingi
tiveram seus relatórios de
poro receber os recursos por con ,burocracia. O deputQdo
José Carlos Vieira (DEMl propõe novo plano poro repasse de

.

'reeurses, que evite os atuais regras restritivos. É apoiad,o pelo
diretor do Defeso Civil de Santo Catarina, major Márcio Luiz
Alves. "O, Brasil é o 23° país do mundo em perdas com de
sastres e, por isso, precisamos discutir o legislação brasileiro
como algo exequível. Ou alteramos o lei ou o povo brasileiro
continuará sofrendo com os desastres", sentencio Alves.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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Quanto está previsto' poro JS?
.' R$ 12.384.332,00 para 14 pontos

Obras serão executadas pelo Deinfra. mas. segundo departamento.
houve atraso porque havia dúvidas se a obra poderia ou não ser feita
'cem dispensa de licitação. Confirmada a dispensa, está em fase de
contratação das empresas. Não há data para início.

RS 608.886,00
Este é o valor que a SDR informa que foram repassados para investi

mentos na saúde em Jaraguá em função "das chuvas. Destes, RS 200 mil
e depois RS 50 mil foram repassados em dezembro e, conforme o secre

tário, as empresas ainda estariam devendo serviços que, só serão pagos,
quando da sua conclusão. Outros RS 358 mil também estão prometidos
para serem transferidos em-espécie nos próximos dias.

,
RS 5 MILHÕES

Este é o valor que a prefeita informa que o município investiu em

recursos próprios em obras e serviços referentes às perdas com as chuvas.

13
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Representantes discutiram por quase três horas, com nítido desencontro de informações das esferas de governo

DESINTERESSE

Boicote à aud,iência
sobre reconstrução
Autoridades preferiram mandar assessores

.

JARAGUÁ DO SUL

Nem senadores, nem depu
tados federais, nem represen
tantes dos governos federal e

estadual com poder de decisão
e apenas um deputado estadu
al. A presença maciça na audí- �

êneia pública que a Câmara de
Vereadores promoveu ontem foi
mesmo da comunidade, vítima
da tragédia que abateu a cidade
há quase cinco meses, Mais de
100 pessoas ocuparam todas as

cadeiras no plenário, além dos

que acompanharam de pé.
Já os representantes das es

feras estadual e federal, que
chegaram aos cargos com votos

dos eleitores da região, preferi
ram enviar seus assessores, à

exceção do deputado estadual

Kennedy Nunes (PP). Foi ele
quem coordenou a audiência,

-

marcada para ontem em fun

ção da agenda - da .presidente
do Fórum, Ana Paula Lima

(PT), que faltou. Segundo as

sessores, ela, outros deputa
dos, e a senadora Ideli Salvatti

_ (PT), participavam de reunião
em Brasília noMinistério da In

tegração para tratar dos recur

sos da reconstrução.
A prefeita Cecília Konell

Mais de 100 pessoas compareceram

(DEM) e o secretário extraor

dinário da Reconstrução, Ingo
Robl, tambémparticiparam e in

tegraram a mesa, assim como o

secretário de Desenvolvimento.
Regional, Lio Tironi. A Associa
ção Empresarial também esteve
representada. Todos puderam
se manifestar, assim como a

comunidade, a quem foi aberto

espaço para perguntas. .

Houve
-

muita discussão e

discurso, mas pouco resultado
prático. As informações conti
nuam desencontradas entre

Promessa de
início de obras

o
-

engenheiro do Deinfra
confirmou que, na próxima se

mana, deve ter início os traba
'lhos de recuperação nas Ruas _

Feliciano Bortolini e na Estrada
Geral do Jaraguazinho, selecio�
nadas pela Prefeitura. Trata-se
de recurso federal depositado
na conta dó Estado e aplicado
nos municípios em horas/má
quina, 2870 ao todo.

governos municipal, estadual
e federal, como avaliou Ken

nedyao final das explanações.
Ninguém soube informar a

data do início das obras nos

14 pontos listados pelo Dein
fra, motivo do maior impasse.
O engenheiro do departamen
to estadual, José Carlos Zan

doná, disse que estão sendo
iniciados os procéssos de con- ,

tratação das .empresas que vão
executar as obras.

-

\:.

CAROI,INA TOMASELLI

CASAS
- 30 em andamento como recurso dg Instituto Ressoar em terrenos

do município que, segundo a Prefeitura, serão entregues em 60 dias.
Também há um pedido encaminhado à Cohab para a construção de mais
125 casas. O município disponibilizará os terrenos e repassou os nomes

das famílias à companhia. A SDR afirma que a Prefeitura precisa também
apresentar os projetos, o que não foi feito.

Polêmica sobre aUXilio-reação
e outros encaminhamentos

Um dos encaminhamentos
tirados na audiência pública
é o agendamento de reunião
com o major Márcio, da Defe
sa Civil estadual, para tentar
incluir as vítimas das cheias
em Jaraguá no chamado auxí

lio-reação. É um benefício de
R$ 450 concedido por seis me
ses pelo governo do Estado.

Ao informar sobre sua exis

tência, o deputado Kennedy
Nunes (PP) ficou estarrecido
ao saber que nenhum morador
da microrregião fez a solicita

ção. A informação foi confir
mada pelo secretário regional
Lio Tironi. Nunes só não tem

Marcel Salomon,
assessor do
deputado Dirceu
Dresch (PP)

Erlidio Pering,
assessor da
deputada Ana
Paula Lima (PT)

�--- -------.----�

c-erteza se a pressão das auto-
-

ridades surtirá efeito uma vez

que o prazo para as inscrições
terminou em 31 de março. As

inscrições, informou, deve
riam ter sido feitas por meio
da Prefeitura, que parece des
conhecer o programa.

Outro pedido é para que
os projetos elaborados para as

obras de reconstrução -sejam
'encaminhados à Comissão da
Câmara e também ao Fórum
de Solidariedade da Assem

bleia, para que possam verifi
car qual o critério para esco

lha dos 14 pontos, sendo que
.

o município listou 50.

Dionei da Silvo,
assessor da
senadora Ideli
Solvatti (PT)

Evaldo Junckes,
assessor do
deputado Jailson
lima (PT)

Engenheiro José Corlos Zandoná,
do Deinfra, representando o

secretário estadual de Infraestrutura,
Mouro Mariani (PMDB)
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Acampamento promove a cultura
Evento deve receber mais de 500 folcloristas' dos três estados do Sul

TRADiÇÃO

JARAGUÁ DO SUL

Um fim de semana de di

versão e de resgate cultural. Ja
raguá do Sul será sede entre os

dias 21 e 23 de um dos maiores
eventos folclóricos do sul do

país. É o 10° Acampamento e

a 6a Olimpíada Folclórica que
acontece no Parque Malwee e

deve reunir 550 dançarinos de

30 grupos folclóricos dos três es

tados do Sul do país.
'1\ olimpíada é uma-espécíe de

gincana com atividades como: cir
cuito de cordas, boliche humano,
cõITida do saco e jogos de pergun
tas e respostas. Os vencedores ga
nham prêmios e troféus", explica a
coordenadora doMuseuWolfgang
Weege e uma das organizadoras
do evento, EllenAnnuseckBonna.

, Segundo ela, além de promover
a integração dos grupos de dança
folclórica o evento é uma oportu
nidade de resgatar as tradições,
principalmente da cultura alemã.

Mas grupos que representam a
'

etnia dos italianos e dos húngaros
também já confirmaram presença.

O ponto alto do encontro será o
desfile de lanternas (Laternenzug)
marcado para este sábado, a partir

das 20h30 na Marechal Deodoro

daFonseca, com saída em frente ao
Posto Marechal. "Cada grupo con

fecciona a própria lanterna a partir
de uma temática, que este ano são

os aspectos culturais. Eles costu

mam ser bastante criativos, É um

desfile muito bonito, uma adap
tação de um costume da Alema

nha", destaca lembrando que em
caso de chuva a caminhada será

transferida para a Arena Jaraguá.
Toda a comunidade está convida- ,

da a assistir ao desfile que também
, contará com apresentações de dan
ças folclóricas.O encontro é uma

parceria entre: grupo folclórico

'Regenwalde Tanzgruppe, Museu __

WolfgangWeege eMalwee.

IATERNENWG

A tradição do desfile de lanter
nas (Laternenzug) nasceu na Ale
manha no século 13 quando um
homem perdido na nevasca avis

tou lanternas acesas em uma casa.

A partir desta época, foi criada a

festividade entre os germânicos,
que têm a lanterna como o símbo-
lo da esperança.

'

DEBORAVOLPI Desfile de lanternas está programado poro acontecer no noite de sábado

SOfuçõ
empres

Ofi,cina do,Empreendedor _dá
consultoria para empresários
JARAGUÁ DO SUL

Você quer abrir l!ID novo

negócio ou dar uma injeção
de ânimo na própria empresa?
Então procure a Oficina do Em

preendedor, que funcionará nos
dias 24, 25 e 26 de abril no 'Gi
násio de Esportes Arthur Mül
ler, Centro de Jaraguá do Sul.
Formada a partir de uma parce
,ria entre o Sebrae e aPrefeitura,
ela vai oferecer aos interessados

soluções para manter uma fir
ma longe dá falência.

No local', por exemplo, o pú
blico irá se deparar com banco

, de ideias, palestras, cursos e

estandes de consultoria. Quem
ffl quiser aprofundar o conheci

� menta empresarial ainda pode
i visitar a loja do Sebrae ou a vi

�� deoteca da entidade. Para com
'� pletar, ainda haverá atendimen
� to, individual de contadores e

� o repasse de dados acerca de
microcrédito. O acesso a toda aBager: em oito anos tiv�mos 80% de incremento no abertura, de empresas

programação é gratuito.
Conforme Donizete Bõger,

agente articulador do Sebrae

em Jaraguá do SUl, o evento

deve ajudar os empreendedo
res a fugir das estatísticas de
mortalidade de empresas. No

Estado, o índice gira em torno

dos ',30%, mas já alcançou os

60% anos atrás. Além disso,
incentiva a formalização. Na

microrregião, apenas no ano

passado, surgiram cerca de dois
mil novos negócios, sendo que
metade desse -total está agindo
na informalidade.

A Oficína do Empreendedor
funciona entre as '10h e 21h,
no sábado,' e das 10h às 19h,
no domingo. Na sexta-feira, a

abertura está marcada para as

19h30. No entanto, os atendi

mentos começam rnais cedo, às
14h, e seguem até às 22h.

,KELLY ERDMANN
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Histórico
o 1° Acampamento Fol

clórico foi realizado em 199,0
em Jaraguá do Sul e contou

apenas com o Desfile de lan
ternas, que era realizado nos

salões, seguido de bailes para
a confraternização dos jovens
participantes. A primeira edi

ção dQ evento reuniu 17 gru

pos e 312 dançarinos. ,

Em 1992, o 3° Acam

pamento Folclórico atingiu
recorde de público, com 813

fol,cloristas presentes. As

Olimpíadas Folclóricas foram
inseridas na programação em

'1994, com competições que
contemplam provas de tlrele
sa, falsa baiana, passagem de
obstáculos com olhos venda

dos, maratona pelo parque e

olimpíada de conhecimentos
,

gerais. O primeiro colocado
recebe troféu válido até o ano

do próximo evento. O último
vencedor foi um grupo de
Rolândia, no Paraná.

Morte de padre
completa 3 anos
JARAGuÁ DO SUL

A morte do Padre Aloísio

Boeing completa três anos hoje.
E, para lembrar a importânciado

,

sacerdote, a comunidade católi

ca de Nereu Ramos prepara di
versas homenagens ao longo do
dia de hoje. Às 9h, por exemplo,
o Padre Tito Angioletti fazmissa
com os noviços na I&mja Nossa
Senhora do Rosário. A tarde, é a

vez deDonizetiQueiroz falar aos
fiéis junto a um grupo de Minas
Gerais que viajou especialmente
paraparticipar da celebração. Às
19h30, Leo Heck, superior pro
vincial da Congregação dos Pa

dres Sagrado Coração -de Jesus,
, finaliza os tributos.

Quando faleceu, Boeing ti

nha 92 anos de idade. O corpo
dele está enterrado nas proximi
dades da igreja do bairro, Natural
deVargemdoCedro,noSuldoEs
tado, o padre trabalhoupor duas '

décadas noNoviciado de Jaraguá
e também emNereu Ramos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TRÂNSITO

GERAVPOLíCIA---------

Perigo na Olímpio Borges
Moradores criticam falta de sinalização e abuso de velocidade
GUARAMIRIM

A Rua Expeelicionário Olím
pio José Borges, no ,Bairro Avaí,
é considerado pelos Bombeiros
Voluntários um dos locais com

maior risco de acidentes emGua
ramirim. Na tarde de quarta-feira, '

a via foi palco do atropelamento
do menino Kauê Miguel Domin
gos, de seis anos. Ele descia de
um ônibus escolar por volta das
12h30, quando foi atropelado
por outro coletivo quando atra
vessava a rua. O menino voltava

/

para casa depois da aula.
O acidente aconteceu há

poucos metros da residência da
família dele. Kauê foi levado ao

Hospital Infantil de Joinville com
o helicóptero da Polícia Militar.
Ele passou por uma cirurgia no

baço e está internado na UTI.
. Mas, segundo a avó materna,
Olenir de Borba, 43, o neto está
fora de perigo.

Olenir, que também mora na

Olúnpio José Borges, reclama da
falta de sinalização. "Não tem

acostamento, lombadas e nem

faixas de pedestre. E os carros

passam em alta velocidade",
criticou.' Ela comenta que os

moradores já entregaram vários
abaixo-assinados na Prefeitura
solicitando melhorias na via, mas
que nenhumamedida foi tomada

pelas administrações anteriores.
O estudante Jair Pereira da

Silva, 13, lembra que por pouco
não sofreu um acidente há al

guns elias. "Saí de casa de bicicle
ta para ir ao mercado e um carro

quase me pegou", relembrou.

GUAMIRANGA
O instrutor dos Bombeiros

Voluntários de Guaramirim,
Edvar Pereira de Mello, destaca
que as proximidades do trevo
da entrada do Bairro Guamiran

ga, na BR-280, é outro trecho do

município onde vários acidentes
graves já foram registrados nesse
ano. Para a costureira Josiane
Martini, 30, que mora no início
do bairro, acreelita que a cons

trução de uma' rotatória seria
uma alternativa para reduzir o

número de colisões. 'Agente tem
medo de atravessar a BR porque
é muito abuso de velocidade",
comentou.

DAlANE�GHEUNI

"

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADQ DE SANTA CATARINA'

Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabeliã e Oficiala Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n° 1589,
Telefone: (47) 3273-2390 H. de Func. 09:00h às 18:001

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os titulos abaixo relaolonadcsficendoos deve,
intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no triduo legal (3 diasirteisi alertando-se, desde já qua
possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sobpena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o prc
correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitaríem), ou paga
ser(em)desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) res.idente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunsc
Geogrãfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tud
conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1 023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 108474 Sacado: BAU&ART CONSTRUTORA E EMPREED.IMOB CNPJ: 01.332.650/000
Cedente: SI PAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LIDACNPJ: 01.056.640/000
Número do Titulo: 1131 2770- Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 04/04/2009 Valor: 49,17 .'

Liquidação após a intimação: R$ 10.,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edtal; RS 10,00

Protocolo: 108397 Sacado: CLEUSA MARIA NUNES
Cedente WMK COM DE CELULARES E PARABOLlCAS
Número do TItulo: 163855-6 Espécie: Cheque
Apresentante: WMK COM DE CELULARES E PARABOLlCAS' Data Vencimento: 15/04/2006 Váloe 129,60
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

CPF: 380.835.239-68
CNPJ: 72.449.168/000

Protocolo: 108495 Sacado: CrAUDETE TEREZtNHACONTE BUSSOLARO ME CNPJ: 06.272.043/000
Cedente: NOVA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA . CNP" 04.197.447/000
Número do Titulo: 010725/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

'

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 06/04/2009 Valor; 204;08
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,9�, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 108400 Sacado: JACIR ANTONIOPEREIRA
Cedente: WMK COM DE CELULARES E PARABOLlCAS
Número do Titulo: UG·208331·0 Espécie: Cheque
Apresentante: WMK COM D E C ELULARES E PARABOLlCAS Data Vencimento: 13/07/2006 Valoe 199,50
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edna!: R$ 10,00.

CPF: 734.797.729-00
CNPJ: 72.449.168/000

Protõcolo: t08456 Sacado: ALEXANDRE MARTiNS ANTlGUEIRA
Cedente NILO TOZZO & CIA LIDA CNPJ 01.956.134/000
Nümero do Titulo: 261941-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA • Data Vencimento: 30/03/2009 Vaiar: 566,21
Liquidação após aintimaçãó: R$10,00, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,00, Edrtal: R$10,00

CPF: 951.622.321-49

Protocolo: 108566 Sacado: MOACIRVIECK CPF: 180.840.799-72
Cedente: VENTUS PNEUS LIDA CNPJ: 07.573.244/000
Número do Titulo: 4524/12. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Aprese1ltante: BANCO ITAU S.A DataVenamento: 22/03/2009 Valoe 621,38
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Márgot Adelia Grubba Lehmann, Tabeliã e Oficiala Designada

Estudantes disp.!'tam espaço com os veículos na via, 9ue nõo tem acostainento

Esgoto é despejado rio rio por
causa de entupimento de fossa
JARAGUÁ DO SUL

o entupimento de uma

.

fossa séptica fez 'com que o

esgoto do Bairro Jaraguá 84

fosse despejado no Rio Jara
guá. Para desentupir a fossa,
o Samae foi obrigado a des
viar o esgoto não tratado para
um riacho que desemboca no
rio, causando mau cheiro na

localidade.
O diretor-presidente do

Samae, Nelson Klitzke, disse
que recebeu a informação do
entupimento na segunda-feira
e que as obras começaram na

terça. Ele afirma que a fossa
deve voltar a funcionar nor

malmente a partir de hoje. Em
relação aos dejetos que foram

despejados no rio, a equipe
constatou que não havia outra
alternativa técnica para tratar

o esgoto enquanto o concerto
da fossa não fosse concluído.

Segundo Nelson; o entupi-

menta aconteceu;
-

principal
mente, por causa do material

jogado no esgoto. "Tinha muita
gordura, areia, barro, plásti
cos e roupas, que deveriam ter
outra destinação", explicou,
acrescentando que a gordura
saturada deveria ter sido retida
nas caixas de gordura das ca

sas. Além disso, uma estrutura
de madeira da fossa, que serve

como base para a colocação. do
concreto, não foi retirada depois
que a obra ficou pronta, ajudan
do a reter dejetos que causaram
o entupimento.

.

A Fujama (Fundação Jara
guaense

.

do Meio Ambiente)
notificou o Samae e' solicitou
que a empresa apresente um

projeto de compensação.am-
.

biental e que faça a limpeza
na

_ região por onde o esgo
to correu nos dias em que a,

equipe trabalhou no desen
tupimento da fossa.

PM vai apurar
denúncia
JARAGuÁ DO SUL

A Polícia Militar vai abrir
um inquérito policial militar
na próxima segunda-feira, 20,
para investigar a denúncia de
que dois jovens - um de 20 anos
fioutro de 17 - teriam sido agre
elidas por policiais na madru
gada de sábado passado, 11. A
suposta agressão teria aconteci
do no Bairro Nereu Ramos, na
BR-280, nas proximidades do
Motel C Q Sabe.

Amãe do rapaz de 20 anos,
Laurita Santa Clara Zaioncz,
elisse que os amigos transita
vam .de carro com duas vizi
nhas perto da.praça do bairro.
Naquele momento ocorria no

local a "Malhação do Judas"
e havia uma concentração de
viaturas da Polícia Militar, que
foi acionada por moradores.

Laurita comentou que, ao

passar em frente ao local, uma
viatura passou a seguir o carro.
Em seguida, outros três veícu
los da corporação fizeram o

mesmo. "Meu filho ficou com

medo e aumentou a velocida
de. Depois eles pararam perto
do motel e apanharam dos poli-

m ciais". Segundo Laurita, o filho
!'

-

foi levado para o.hospital com
a: vários ferimentos pelo corpo e
;J;
'� ocolega, que é menor de ida-

de, ficou detido na Delegacia
da Comarca até - perto das 6h.
A família registrou boletim de
ocorrência e os rapazes fizeram
exame de corpo de delito,

O subcomandante do 140.
Batalhão, Wàldo Herbster Jú
nior, informou que, até a tarde
de ontem, nenhum dos env.ol
vídos havia comunicado o

caso para � PM. Waldo disse
que procurou dona Laurita e

foi informado que a família
vai prestar depoimento após

. instrução do advogado que
acompanha o caso..

De acordo comWaldo, uma
das informações apuradas até

agora é que aPMpretendia abor
dar o automóvel dos rapazes

- porque o carro teria fugido de
uma blitz na semana passada.

Jovem apresenta vários ferimentos
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Mário Reinke tem
desafio de inovar
Foco é administrar nos moldes de uma empresa
MASSARANDU"A

Colocar a casa em dia. Essa
é a tática usada pelo,prefeito
de Massaranduba, Mário Fer
nando Reinke, no começo do
seu governei. "Nos cem primei
ros dias tentei.acertar a admi
nistração, através de projetos e

leis. Quero transformar a Pre
feitura em uma empresa", des
tacou o administrador, referin
do-se às mudanças lançadas.
Outro ponto de partida será
revisar e reformular o Estatuto
do Servidor Público de Mas

saranduba, criado em 1993, e

adequá-lo à legislação.
No cenário das finanças

municipais, segundo o prefei
to, os projetos devem ser cau

telosos. Apesar da arrecada-
_. ção mensal de Massaranduba
estar equilibrada em mais de
R$ 1,5/milhão, o repasse do
FPM (Fundo'de Participação
do Município) diminuiu. No'
mês de fevereiro a Prefeitu
ra recebeu R$ 530 mil e em

março passado o valor caiu

para R$ 423 .mil. O que con

servou o saldo da receita foi
o aumento dos números arre
cadados através do ICMS, de
R$ 443 mil para R$ 573 mil
nos últimos dois meses.

DAIANA CONSTANTINO

Reforma e

aquisições
Uma das primeiras aquisi

ções feitas pela Prefeitura foi
destinada ao setor de Obras,
que tem como responsável o
vice-prefeito, Armindo César Prefeito deve reformular o Estatuto do Servidor Público de Massaranduba
Tassi. O valor de R$ 200 mil
serviu para reformar o maqui
nário e comprar um caminhão,
o que o administrador definiu
como um investimento é não,
como um gasto. De acordo
com o prefeito, o poder públi
co firmou convênio com o go
verno do Estado para realizar .

a manutenção da Estrada Sete
de Janeiro, da SC 413, que ligá
Luiz Alves a Massaranduba.

o CORREIO DO POVOD.
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Três sal�s vão ser inauguradas
na escola Ministro Pedro Aleixo
MASSARANDUBA

A partir de segunda-feira,
dia 22, três salas da Escola
Básica Ministro Pedro Aleixo
vão ser inauguradas. Outras

- quatro repartições continu
am em obras. A unidade de
ensino passa por reforma e

ampliação desde o ano pas
sado. O objetivo é melhorar
o atendimento aos 573 estu

dantes do ensino fundamen
tal e médio.

De acordo com o assessor

de Planejamento, o arquite
to urbanista Fabiano Spezia,
seis turmas de estudantes são
atendidas em salas alugadas
pela Prefeitura, duas na sede

da Apae (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais) e:
quatro no Eja (Educação para
Jovens e Adultos). A finaliza

ção total das obras éstá previs
ta para o próximo semestre.

Ainda na mesma unidade
escolar, a biblioteca e o audi
tório foram interditados pelo
setor de Planejamento, em ja
neiro, porque a estrutura do

prédio apresenta rachaduras
e fissuras, o que compromete
a segurança dos

-

alunos. Se-
. gundo Spezia, à empresa res

ponsável Construtora Ling, de
Blumenau, deve apresentar o

projeto com as devidas corre

ções na próxima semana.

� -
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Fabiano Spezia prevê o filial dos obras no, próximo semestre do ano

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2009

ALTERAÇÃO
'A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretária de Ad

ministração, torna público para conhecimento dos interessados na licitação
por Pregão Presencial acima, que promoveu a seguinte alteração no Item IV
do Edital, como segue: Onde está escrito: Prova de regularidade para com

a Fazenda Estadual, da sede da proponente - Leia-se: Prova de Regulari
dade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente. Caso possua
sede em outro Estado e Filial em Santa Catarina, deverá apresentar as re

pectivas Certidões Negativas dos dois Estados. Sendo assim e por força do'
.

§4° do art. 21 da Lei Federal n.? 8,666/93 a Administração Pública comunica
aos interessados, a nova data.de entrega e abertura dos Envelopes n.? 01 -

- Proposta Comercial e 02 - Documentos de Habllitação, a saber: DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: .Até às 13:30 horas
do dia 05 de maio de 2009, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal

,
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1:111, bairro: Barra
do Rio Molha. O CREDEN,CIAMENTO e abertura dos envelopes serão às'
14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações
e Contratos. Atestado de visita ao local de fornecimento: no dia 04 de maio
dê 2009 no horário das 7:30 as 11:00 hs e das 13:00 as 16:30 hs, O Edital
retificado (Versão li) estará disponível no site www.jaraguadosuLsc.gov.br a
partir de 22/04/2.009. Jaraguá do Sul (SC), 16 de abril de 2009.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÃNTARA DA SILVA
Secretária de Administração
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.DE PERNAS PARA O AR
A gente procura fazer sempre' a coisa certa. Somos (ou tentamos ser)
responsáveis, independentes, maduras, praticamente impecáveis.
Com toda a correria de trabalhar fora, trabalhar em casa, família
para dar atenção, jantar para ser preparado, idas ao salão de bele
za, etc e tal, a gente quase não se permite "sair da linha". Brincar
com o filho em frente ao vídeo game? Ficar meia hora de bobeira
com o marido, brincando de cócegas e rindo até a barriga doer?
Passar um sabadão bem preguiçoso de chinelo, cabelo despenteado e

cara lavada, na companhia da melhor amiga? Parece difícil fazer essas
caisas? Se sua resposta foi sim, vá devagar. Você anda levando a vida a

sério demais... Não se cobre tanto, nem aos outros. A gente fica ainda
mais linda quando está em paz consigo mesma. Não se policie; nem se

controle tanto... Não resista às suas vontades. Você precisa entender que
o melhor da vida está nas pequenos coisas que deixamos de fazer.

DIVÃ COM RUBIA ROSANE FAGUNDES

EU SOU: Simpática e tagarela .. .rsrsrsrs...mas acima de tudo, empreendedo
ra, visionária, inteligente, curiosa, meticulosa, justa, irreverente, criativa e

muito apaixonada pela vida e seus encantos! Estou atualmente proprietária
da Depil Center e pretendo ainda empreender nos ramos de gastronomia e

relacionamento em nossa cidade! Procuro pnrcelros... AMO: Estratégias. NÃO
SUPORTO: O perfume Lou Lou da CochareI. NAQ- VIVO SEM: Ousar. PROD.U
çÃO PERFEITA: Vestido 'esvoaçante, salto alto finíssimo, meia de seda, jóias,
perfume e maquiagem i!11pecável. MEU TRABALHO: É empolgante! Odeio
rotina. MINHA FAMllIA: E meu porto seguro. MINHA TRILHA SONORA: Solos
de, percussão para dança do ventre. CHOREI COM: A passagem de meu pai
para o plano superior. Sorri com: Meu despertar nessa manhã e com todos
os despertares passados e futuros!�MAR E: Ter a liberdade de poder dizer:
"eu não te quero mais". AMIGOS SAO: Cúmplices, testemunhas oculares de
nossos erros e ucertos.
MANDARIA PARA O IN
FERNO: O presidente da
Venezuela, Hugo Rafael
Chávez Frias. MANDARIA
PARA O CÉU: Eu, com toda
a honra e toda ri glória.
UM DIA EU VOU: Ser po
lítica, ter uma crise de
franqueza e fazer algo
espetacular pelo mundo!
PAR PERFEITO: É aquele
que tem o "poder" de
conseguir me acompa
nhar em meus delírios e

devaneios. RECOMENDO
QUE: As pessoas viajem
mais, ousem ousar mais,
e leiam A Arte da Guerra
de Sun Tzu. POçÃO MÁGi
CA: Não mostre a Deus o

tamanho dos seus pro
blemas. Mostre para os

seus problemas o tama
nho do.seu DEUS!

MULHER�-----

As tendências 2009
já estão todas na Carmela, venha conferir!

ROUPAS FEMININAS·ACESSÓRIOS
Centro, Jaraquá do Sul, defronte ao Bom Jesus

Te!. 47 3055 0878 - bloqdacarrnela.com.br

EM APUROS'
Sempre admirei a capacidade de algumas mulheres
em se adaptar a lugares e situações. Pensando nisso
convidei uma amiga "chiquetérrima" para passar um

. fim de semana na casa do meu pai, lá no- interiorzão.
Achei que estava fazendo uma boa ação, já que a família dela é de longe e ela
vive sozinha aqui. Agora, passada a experiência tenho absoluta certeza que fiz
burrice. As unhas perfeitas, pintadas de vermelho, numa sandália salto agulha,
não combinaram com a estrada esburacada. A pele alva, devidamente perfuma
da sucumbiu aos mosquitinhos miseráveis. Voltamos para casa. Ela empoeirada,
cheia de caroços vermelhos e me excomungando como jamais alguém havia fei
to. Burrice minha. Admito.

- Eis que meu filho chegou pra
mim e disse: "mãe, achei um si.te
muito bom, 'tipow' para mõe

i pegar umas receitinhos, sobe?".
Ffquei boquiaberto. Como 1IS

sim?! Meu filho se preocugando
i em me fazer aprender
�' in.hol'? Acho que estou
J que pensava ...

�. .

"

.

• Nosso geladeira se resume
em: espaço dos chocolates

. gostosos (aqueles que sõ.O os

l primeiros o serem devorados)
e espaço dos chocolates "ru
ins" (aqueles ignorados por
todos). O primeiro esp
guo rapidamente. O s

• foz aumentar. Daqui
� meses a gente come

choéolotinhos de banana.

TALENTO
Na semcnn passada teve inicio uma competição britônica chamada
Britein's got Talent, uma espécie de "ídolos" da nossa televisão. Uma
senhora de 47 anos, parecia ter largado seu quintal, suas panelas e

meia dúzln de netinhos, para pisar naquele palco e mostrar o que sabia
fazer. As reações foram as mesmas de Paul PoUs, lembram? Descrédito
pela maneira de vestir e de falar. Mas quando Susan Boyle (foto) abriu
a boca para cantar I Dreamed a Dream, do musical Les Misérables...
Deixou todo mundo de queixo caído. O post com o vídeo vocês encontram
no Blog Universo TPM, em www.ocorreiodoR�ovo.com.br. Emocionante!]

DO INTERNAUTA
Quero reclamar da minha patroa que andou tirando o jornal da sala e eséondeil: .•
do em algum canto da casa, só pra não me deixar ler. Diz que eu perco muito; - Leram o biscoito do sorte?

tempo lendo o jornal e tomando cafezinho. Mas quando ela chega em casa, 'já Bonito né? Estou me preparando'
tenho tudo prontinho, inclusive se ela me desse chance, poderia discutir economia e � psicologicamente paro quatro
política com ela, já que eu leio o jornal todinho. Mas ela escondeu e agora eu pergun- � ,dias de descanso. Afi

to: cadê o acesso à informação? Só porque sou doméstica não posso estar atualizada? 'l porte dp dev�r. .. Vida di
Ô patroa, devolve os jornais e a revistinha do João Bidu. Pode ser? ,� '. ,Beijo e bom feriado ti tod'

NEUSA
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quando o assunto é

ernpreendedorismo O
autor Fernando Dolabela

ensina, passo a passo,
tudo o que é preciso saber
para abrir, uma empresa
por meio da história de
uma jovem mineira. A
personagem está
entusiasmada para ter
seu próprio negócio e

lucrar bastante vendendo
a goiabada que sua tia
produz. 9 escritor dá dicas
sobre marketing plano de

ócios; finanças,
inf§tração e

'4

ão empresarJ�,I.
O leitor vai aprender a
desenvolver seus talentos..

Editora: Sextante

. 'Categoria: Negóoíos/
Administração.
Preço: R� 39,90

as:304

• Coordenadora:
Patrícia Moraes

• Jornalista:
Daiana Constantino

• Programação Visual:
Bianca C. Deretti

.

• Textos: Agência o-atoeo
• Comercialização:
O Correio do Povo

(47) 21.06-1.91.9

17 de abril de 2009 o CORREIO DO POVO

De olho no mercado> fique por dentro

... IA •• ,···"uem e, VlaJa.�.,

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

o QUE USAR NO TRABALHO: GRAVATAS FO:roS: VANIA DELPOIO/DIARIO

Esta gravata, de cores mais clássicas,
combina com a camisa e o terno. E o paletó
com três botões é elegante e está na moda.

montadora
. construção"
corretora
bancário

Serviços gratuitos
através do Sebrae

O Sebrae e a Prefeitura de Jaraguá
realizam de 24 a 26 de abril, no
Ginásio Artur Müller, a Oficina do

Empreendédor Sebrae, evento de
orientação para empreendedores
que desejam iniciar uma atividade

empresarial e para empresários
interessados em melhorar o

desempenho da empresa. São cursos
e consultorias gratuitas, já com
inscrições abertas pelo telefone
3371-7843 ou pelo síste
www.sebrae-sc.com.br. Também no

local do evento. O agente de

articulação do Sebrae, Donizete
Bõger, diz que o grande desafio do
sistema é fazer com que toda

empresa tenha seu plano de negócio,
orientações práticas sobre
gerenciamento, legalização e acesso

a crédito.

Acijs faz parçeria
para -asseclades

Os associados da Associação
Empresarial já podem comprar
ingressos individuais para as

palestras da Expogestão com

.

desconto e ter acesso aos ptanos
corporativos.O benefício é resultado
da parceria firmada entre a entidade
e a organização da Expogestão
2009. Até 29 de maio os descontos
são ainda maiores. Os passes já
estã-o à venda pejo site
www.exeogestao.corn.br, A sétima
edição da Expogestão será realizada
de 16 a 19 de junho, em Joinville e

contará com palestrantes nacionais e

internacionais para tratar de temas
como sustentabilidade, crise - as

ameaças e as oportunidades,
modelos inovadores,
empreendeoorlsmo e a busca da'
excelência.

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

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonôm ica

1
I.
!

MATRICUl.AS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESC,QLtlA!

E AUMENTE A SUA;RE�OA!

M.ais informações: 47 - 3:275-4125
ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB - Rua João Marcatto, 156 centro - Jar

..agua.':do Sul - se
JARAGUÁ DO SUL/SC .

Certificado reconhecido pela Secretaria E-mail: Jaragua.ciem.sahó.@t.erra.co"m.br
Estadu.al da. Educação Portaria E nO 186 Site: www.roas�çterapia.estetica ..eíemsahb.eom.sr

_______�. .......:_____ __. ?§_1_1?!19�ª-.::B�i�í!"E_'!.�_:1:4.ª9.._____ __.____ . � __ ._ .. _._ ... __ ... _.� .... _._� ... _ ,, L " ....._ ... _ .. _ ... _ .. _,_ .. _ ....•._ ... � ... _.__ . .. _-"__ ... _._ .. _ .. _" .. __ �L_._..... '
...... _-_ .. __ .. _ ... __ ._._---_._

_;;._
... -
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No momento de decidir a faculdade que iria ingressar,
tive a ajuda do destino' trabalhava na área administrativa
de um banco e'reconhecia, neste setor, um interesse
sincero pelas atividades: Escolhi a graduação em ciências
contábeis e, durante a faculdade, fui selecionado para
trabalhar como auditor externo, atividade que despertou
meu interesse pela área de controle e finanças.

.

Após finalizar a 'faculdade e com alguns anos de

experiência, investi em uma especialização em finanças.
Fiz parte da primeira turma do MBA de finanças da
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
da Universidade de São Paulo (FEA-USP) e ingressei em
um curso de especialização nà New York University, em
Nova York (Manhattan/EUA)

Um bom profissional de finanças não é aquele que só
sabe falar em números e resultados. Ele tem que estar do
lado das .áreas de negócios da empresa, viabilizando
investimentos e aumentando a rentabilidade.

Em 2005, terminei o MBA executivo internacional da

FEA-USP, curso voltado ao planejamento estratégico,
marketing, operações e gestão de pessoas. Aatualização é
um requisito básico para alavancar a carreira e não pode
ser facada apenas na área de atuação. Em uma empresa

Profissionais

precisam sonhar
com a carreira
do porte da AZ4 Graup, onde dirijo o setor de finanças,
estas informações adicionais são imprescindíveis para
coordenar os gastos e os investimentos da companhia,
especializada na produção de materiais para
merchandising Os números direcionam o importante
trabalho de intermediar a comunicação do produto com o

consumidor, nocanal devendas.

Nesta atividade, corno em qualquer outra em que se

almeja o sucesso, sonhar é inevitável e fundamental.
Esse mesmo sonho se reflete em nossas iniciativas.

Afinal, se sonhamos, queremos trilhar os caminhos para
desenvolver nossos projetos e desejos.

A humildade vem logo em seguida: é preciso sujar as
mãos aprendendo para, posteriormente, ensinar os

outros .. Nesse aprendizado, nada é melhor do que estudar
e se aperfeiçoar, atitudes tão' importantes em um. mundo
extremamente competitivo.

Hoje, após estar à frente das áreas de finanças de

grandes corporações, como Monsanto do Brasil, São
Paulo Alpargatas e G'àfisa, vejo que não sei fazer outra'
coisa. E o melhor de tudo é perceber que tudo o que tenho
atualmente é a realização do sonho que cultivo desde os

tempos da universidade..

Píeparatório.:para I

Re(eit� Fede,ral
türrna intensiva

Ji4i!

turma Intensiva I NíVEL SUPERIOR
-

Início: 17.04.09 (noite)
Informações: .

'Fone: (47) 3055-2021
Rua Preso Epitáclo Pessoa, 85 • Centro· Jaraguá do Sul, SC

www.pontocomtreinamentos.com.br

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

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

seJecao.jaraguadosul@back.com.br

AUXILIAR DE INSTALAÇÃO -- URGENTE - com conhecimentos em instalação, SEC,RETÁRIA - Ensino médio completo. Experiência na área. Disponibilidade para
programação de telefonia e rede. trabalhar no horário das 13h às 22h ou 12h30 às'21 h30 e sábados alternados.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO- Experiência como . preparador de tintas. SERVENTE DE LIMPEZA - Disponibilidade para atuar em horário normal.
Disponibilidade para trabalhar�m horário normal.

SOLDADOR:... URGENTE- Conhecimento com solda MIG e-montagem de
AUXILlARDE PRODUÇÃO- OITO VAGAS- Ensino fundamental completo, para máqüinas.

'

atuar em Massaranduba. Disponibilidade para trabalhar em turnos.
.

VENDEDOR INTERNO - Ensino Méd.io completo, ter disponibilidade para trabalhar
COMPRADOR - Desejável curso Técnico em Mecânica ou elétrica, informática' em horário comercial e fins de semana, experiência em vendas ou atenelmento ao
básica, boa fluência verbal. Conhecimento em compras de materiais para público e conhecimentos em informática.
indústria metal-mecânica.

VIGILANTE - Ensino médio completo ou em curso. Possuir curso de vigilante
REPOSITOR - URGENTE - Ensino médio completo. Para limpeza, abastecimento EM DIA.
e organização de gôndolas.
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carreira de talento> MaxGebringer

Seja verdadeiro nos testes psicológicos

Gostaria de saber
como passar num
teste psicológico.
Como não consigo
decifrar a intenção da

psicóloga, tenho me

saído mal nas
entrevistas. Cláudia
Apenas responda às

perguntas com

sinceridade, Cláudia.
Muitos candidatos se

complicam porque se

põem a imaginar a

resposta que o

psicólogo quer ouvir,

ao invés de dizer o

que estão pensando.
Outra coisa: num teste

psicológico, o
.

candidato é colocado
sob pressão porque
esse é o dia-a-dia da

empresa. No fim, são
aprovados os mais
objetivos e os ma is
controlados.

Há quatro anos, após
trabalhar em duas

empresas de grande
porte durante 17
anos, decidi ser
empresário.
Financeiramente,
estou bem. Mas
descobri que não
tenho férias, nem fins
de semana, nem um

mínimo de qualidade
de vida. Todos os dias,
entro às 6h e saro às
22h. Pretendo

retornar à vida de

empregado. Essa
experiência será vista
como positiva ou

negativa? Marcus V.

Depende de você. O
entrevistador vai
querer saber:
1 - Por que você
trocou a vida

corporativa pelo
negócio próprio?
2 - Por que se

arrependeu e quer
voltar?
3 - O que aprendeu
como empresário que
poderá beneficiar a
empresa?
4 - Como vai conviver
com um chefe, depois
de quatro anos sem

chefe? Em seu

discurso, enfatize que
não está arrependido
de nada. E que, por
ter estado dos dois

I'" '" '" >OI .. '" 'W '" '" "" ,.. '" '" '" '" ,.. .. '" .. '" ". '" ,.. '" .. ,.. .. '" .. '" ..

· ..

Dicas da
Língua Portuguesa

com o Professor Marinelfi

Dica

:MÓL�QIfou l/MOLHonDE CHAVESo sentIdo de
'. pequeno feixe ou d . .

prQnunCla Correta é"m 'Ih"
e Conjunto de enao o de chaves ves

Logo,deacordo com a r
.

Mo'h ds
rngua padrão, diga sempre:o echaves <

Molhoãele�ha
Molhos de capim�
Qúando se trata d

"

.

"

t
e preparação culi '.

.

.

emperoa pronúncia é"môlh "
nana, condimento, caldo

As
o. '

. sim temos:
'

Molho de carne
Molhode tomateI

r

..
·

·

Um oferecimento:

Dilas Rodas
Industrial

lados, pode decidir

qual é o melhor.
Finalmente, Marcus,
jure de pés juntos
que você nãotem
qualquer intenção de

dirigir a empresa'
como se ela fosse
sua. Esse é o maior
temor dos
entrevistadores.

que o funcionário

antigo está certo. E,
até o dia em que você
for oficialmente
promovido, esqueça
essa história de
subchefe.

Faça uma carta de
advertência para o

referido funcionário,
assine, mostre para
seu gerente e diga
que vai entregá-Ia
dali a cinco minutos.
Se seu gerente disser
"tudo bem", você é
subchefe. Se ele não

permitir que a carta

seja entregue, você é
uma espécie. Em·
qualquer dos casos,
deve aproveitar o

momento e solicitar

que seu gerente
esclareça a situação.
Se você tem os

deveres da subchefia,
mas não tem os

direitos, nem o

salário, quer dizer

Cursar uma faculdade
de renome é garantia
de emprego?
M. Cardoso
Não, mas ajuda.
Primeiro porque
empresas que
recebem pilhas de
currículos diariamente
fazem a triagem inicial
pelo nome da
faculdade. Segundo
porque a grife da

instituição é um forte
critério de desempate.

Sou urna espécie de
subchefe do meu

setor. Tenho as

responsabilidades do

cargo, delegadas por
meu gerente, mas não
o título. Um
funcionário antigo não
aceita minhas ordens.
O que posso fazer?

Alípio

Ensino a

Ois'laDeia
�AMEG

::
" Insccições até 15/05/2009

'. ),

': Seleção dias 28 e 3D/05

,
.

·

·

·

·

Não ter tempo já
não é mais

desculpa para não
.

mqressar na
faculdade.

',FAÇA SUA INSCRiÇÃO

Informações
DaDD &42·5DDD·

"

·

Credenciado pelo MEC, através da pot1aria nlmero 4.017,
de 22f11.()5 - DOU 23'11Al5

.'
,

,
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correio escolar> profiss.ão

•

Mitos·do Marketinge"da Logística
Professoras desmistificam o senso comum e apresentam propostas novas para estudantes

Os professores da
Anhanguera Educacional,
de Jaraguá do Sul,
lançaram o desafio de
'desmistificar alguns
conceitos definidos e

vistos incorretamente
pelos acadêmicos dos
cursos .de Marketing e

Logística e também pelo
próprio mercado de
trabalho. E, mais do que
isso, as coordenadoras

.

das graduações projeta
ram o discurso sobre "a

importância da integração
das duas capacitações",
emsaladeaula.

\

De acordo com a

professora responsável
pelo curso superior de

Tecnologia em Marketing,
Márcia Leite Martins da

Costa,' 33 anos, as

pessoas e até os próprios
estudantes têm a ideia

equivocada de que o

Marketing é· sinônimo
restrito de vendas. Ao
contrário, essa capacita
ção abrange uma área
imensa..

A proposta da coorde-

nadora do curso superior
de Tecnologia em

Logística, Karin' Cristina
Siqueira Ramos, 34 anos,
não é diferente. Ela

pretende desmistificar a
ideia de que a capacita
ção serve somente para
os proftsslonals trabalha
rem na área de transpor
tes .:

. O objetivo do trabalho
das duas professoras é
ousado e em breve deve

atingir Jaraguá do SUl e

região. Para o início do
mês de junho, através da

Anhanguera, um seminá
rio será realizado para
apresentar as peculiari-

.

danes de cada gradua
ção e abordar a importân
cia da integração desses
dois cursos.

de Marketlng e Logística
dentro da sala de aula. E,
mostrar como o desem

penho prófissional é
eficiente quando as

atividades das (luas

profissões funcionam
unidas dentro de uma

empresa. "A missão da

logística é sàtisfazer o

cliente. O Marketing é a

estratégia, uma filosofia
detrabalho" .

SOBRE OS CURSOS

PONTO DE PARTIDA

Hoje, a Faculdade Anhan
guera Educacional oferece
o curso superior de
Tecnologia em Logística
para cerca de 220 estu
dantes e a capacitação de

Tecnologia em Marketíng
possuí aproximadamente
200 alunos matriculados.
As aulas são realizadas
nos períodos noturnos.
Mensàlmente os acadêmi
cos investem R$ 299. As

graduações têm duração
de dois anos.

Segundo as coordena
doras, o ponto de partida
é ampliar a vísão de

oportunidades e de áreas
de atuação no mercado
trabalho dos acadêmicos DAIANA CONSTANTI NO

Perfil do profissronal de Marketing

CÉSAR JUNK�S

Curso de Pedagogia - Anhanquera Fatej

Mais um dos nossos novos cursos é o bacharel em Pedagogia, O
curso forma o profissional para o exercício da docência na Educação
Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino
Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na

. área de serviços e apoio escolar. O profissional poderá atuar também em

outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
Temos turmas as sextas-feiras e sábados:

.

As razões que levam estudantes a optarem pelo curso de Pedagogia
podem ser diversas, mais as motivações que movem os educadores que
efetivamente exercem a profissão em geral têm pelo menos um

denominador comum: o comprometimento social, a
-

vontade de
transformar a realidade por meio da educação.

"Ser educador é compreender à 'sociedade em

que vivemos e corno podemos contribuir para
superação da exclusão a que a maioria dos
educandos brasileiros está submetidas".

Mercado de trabalho: As funções, .em empresas
públicas ou privadas, encontram-se em:

- Administração
- SUpervisão
- Planejamento
- Orientação educacional e
-Inspeção Janaina Corrêa, Administradora de Empresas,

Coordenadora de Marketing Ánhanguera Fatej

Rua Major Julio ferreira - Vila lalau
Jaraguâ do S.u! ... wwwJatej.com.br.

,47 2107 ... 4700 I 47 3370 « 1660

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II
impasse> decisões importantes

Limites da amizade
no ambiente de

Evite gafes ao recomendar um conhecido para um emprego

PATRíCIA BASILIO

patricia.basilio@diariosp.com.br

Grandes amigos de
vem se ajudar em ques
tões profissionais? Nem

sempre ... Quando-o
assunto é mundo corpora
tivo, é melhor levar em

conta o velho ditado

popular: "amigos, .f;lmigos.
Negócios à parte".' O
motivo é simples: o grande
erro é misturar amizade
com profissionalismo e

indicar conhecidos para
vagas de emprego, sem

antes analisar o perfil e 05

defeitos dos colegas. E
uma indicação errada po
de mancharsua imagem.'

Foi o que aconteceu
no início da carreira da
analista de sistemas
Shella Padeti, de 34
anos. Ela indicou uma

amiga para ajudá-Ia na

recepção de um consul
tório dentário em São
Bernardo do Campo, no

ABC Paulista. "Chamei

alguém para me auxiliar,
mas acabeí fazendo tudo
sozinha. Ela chegava
atrasada, faltava e; às

vezes, não realizava o

serviço direito", lembra
.Shella.

A analista disse que
não teve problemas com

a chefia porque acabou
assumindo as atividades
da colega. "Me senti

responsável porque tinha
feito a indicação." A

.

advogáda Maria Marta

Hennger, de 25, arrepen
deu-se de recomendar
uma amiga de infância
para um estágio em um

escritório de advocacia,
na capital paulista, onde
trabalhava há quatro
anos.

Segundo ela, a amiga
não tinha postura profis
sional, misturava religião
com trabalho e ainda se

envolveu com seu

namorado, que também
trabalhava na empresa.
"Além de ter perdido o

namorado e a amiga,
passei vergonha. Hoje, só
indico um conhecidosejá
tiver trabalhado com ele'
ou conhecê-lo muito
bem."

Mas há casos em que
a

. recomendação dá

certo. O administrador de

'empresas Leandro
, Jordão, de 25 anos, já
ii1dicou três pessoas para
trabalhar na Associação
Comercial de São Paulo

(ACSP), onde atua como

coordenador de comuni

cação corporativa. "Antes
de indicar, analiso o

currículo e o perfil do

amigo. Assim, evito
colocar a minha reputa-

. ção em risco", conta
Jordão.

.

"Com a indicação, é

possível encontrar bons

profissionais que não

estão, necessariamente,
procurando uma nova

colocação", fala Dan

Turkieniez, diretor exe

cutivo do portal Indica.
Criado há três meses, o

site de recrutamento e

seleção facilita a contra

tação através do networ

king (rede de contatos).
Caso ocorra a contrata

ção, quem indicou o

candidato pode receber
de R$ 300 a R$ 2.500 em
vales-virtuais para gastar
em um portal de vendas
nacional.

-

.

- DICAS PARA INDICAR AMIGOS
. '

. . .

CURRíCULO.':" AnélH�aJ a experiência profisslonaJ�bamigoé essencial para verse
.ele tern cond ições íláC,h leasde realizara servtç

','

ma empresa.

PERFil - Saber como ele trabalha em equipeé importante para evitar problemas
de comportamento e relaeiónarnento no ambiente corporativo,'

HISTÓRICO - Conhecer o histórico da carreira doamigo é requisito fundaméntal
pa rá uma i nd icação, Fique atento aos erros, possíveis brigas e dem issões.

HONESTIDADE - Seja sempre verdadeiro e jamais. esconda os defeitos do amigo
I
na hora de indicá-lo. Evite problemas futuros no ambienté'de trabalho.

LIMITES - Puxar o saeo.do amigo é extremamente desagradável. Controle bs
elogios e tente serlrrrparela I naindieação para evitaraecejDções',

DIVULGAÇÃO

Dan Turkieniez, do site Indica

17 de abril de 2009
. .

O CORREIO DO POVO

VANIA DELPOIO/DIÁRIO

Leandro Jordão analisa o currículo eo perfil do amigo antes
de inflicá-Io para uma nova oportunidade de trabalho

Conhecimento técnico Falta de informação

Honestidade Inexperiência

Responsabilidade Irresponsabilidade

.

Integridade Descomprometimento

Foco Imaturidade

DESTAQUE- NO MERCADO DE TRABALHO? ,

Conquiste sua qualificação profissional no SENAI/SC.

Refor.çada por professores atualizados e uma metodologia de ensino
moderna, a Qualificação Profissional doSENAIISC apresenta o curso que vai

eprímorar o seu perfil n? jogo do mercado!

Curso: CNe � Torno e Centro de Usinagem (Básico)
Carga horária: 100 horas
Capacita o aluno a executar programas de operação CNC em

tornea e fresamento.

InS�riç

Curso: C(NA· Cisco Certified'Netw
C horas
Capadt Ofissionais para atuação no m,ercado de trabalho, com
dominioJ:O,mpleto sobre os equipamentos desenvolvidos peta Cisco
Systemslnc! ..'

.

Inscrições abertas
'

'

\ Unido.de do SfNAI de Jaraguó cjo Sul

A formação profissional que você busca para trabalhar com cada vez mais
eficiência está naQualificação Proflssíonal do SENAI/SC.

"

, Inscreva-se!
Desenvolva as competências que o mercado exige.
Faça a Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional do SENAIISC.

- .

"
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etiqueta empresarial'> liderança

it de chefiar
Especialista em recrutamento de executivos diz quais atributos um líder deve ter

NANY KIMIZUKA . conflitos; saber se comunicar com todas
as camadas; ser hurnilde: respeitar as
pessoas e cativar a confiança. "Um líder
precisa simplificar o difícil, torná-lo algo
fácil de se entender. Nem sempre são

amados, mas altamente respeitados."

nanyk@diariosp.com.br

Qual é o papel de um chefe e quais
são as atitudes que ele deve ter com a

- equipe? Segundo o headhunter (caça
talentos) Jeffrey Abrahams, a liderança,
às vezes, é um quesito difícil de se

medlr, "Líder é quem comanda pelo
exemplo, conhecimento, carisma, visão
e envolvimento. As pessoas decidem

escolhê-lo, mesmo estando errado. Elas
creem na sua visão e o seguem", explica
o sócio-fundador da Abrahams
Executive Search, empresa de recruta
mento e seleção de executivos.

Para Jeffrey, o chefe ajuda a moldar o
futuro da empresa, criando estratégias
e embasando o plano de negõclos .._"EI�
é capaz de criar umá visão emobilizar as

pessoas para atingir os objetivos. Ele é
primordial na estratégia da empresa e

na gestão dos recursos, incluindo o mais

importante: as pessoas", destaca.
Algumas características que o chefe

deve ter são: capacidade de lídar com

Gestãomoderna

De acordo com o caça-talentos, o

Chefe-é um formador de líderes e não
um "utillzador de pessoas". "Sua'
missão. é formar líderes também. Ele
não pode ter medo de errar e receio ele
subordinados melhores do que ele. A

gestão atual envolve as pessoas, porém,
dentro de um esquema moderno. Ser
aberto, saber aproveitar e ouvir as

'ideias dos outros não significa ser

fraco", fala.
Jeffrey disse que é imprescindível

que o líder faça o que prega. "O exemplo
é fundamental. As pessoas se espelham

-

e buscam constantemente modelos. Se
o modelo for ruim, o.ftthote será tão ruim
quanto".

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC

JARAGUÁ DO SUL

Inscricões abertas!!!!
->

..

Técnico em Alimentos;
Pós-Graduação Gerenciamento de Projetos;
Pós-Graduação Moda: Gestão e Markéting;

.

Cisco - módulo .I
Designer Têxtil;
Editor Eletrônico;

lllustrato;
Solidworks -básíco;

Operações de Cobrança;
Recrutamento e Seleção;
AuxiliarAdministrativo.

DANIEL PERA/DIÁRIO

Jeffrey Abrahams:illfder é quem comanda pelo exemplo, eoonecurento, carisma,
visãoe envolvimento"

ERROS FATAIS
te piores gafes de um líder são: não ser honesto e confiável, perder o controle na frente
da equipe, não conhecer a sua função, não reconhecer um erro, hão respeitar as
pessoas e incentivar a fofoca,

QUALIDADES lOUVÁVEIS
f:>s atitudes que valorizam um chefe são: ter um plano e saber comunicar isso para a

equipe, oferecer direçãó e corrigir os desvios da rota, cumprir o que fala, além de

motivar, inspira r e ser um formador de pessoas,

PERFIL DESEJADO
Os funcionários esperam que o líder pOSSa ajudá-los a realizar 0$ seus sonhos de
carreira, É importante que ele ouça e avaliéa rota de seus planos, inspire-os a estudar
é aprender e que acredite neles,

-
,
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profissão da semana '> economista

Gerenciar custos é
o grandedesafio
Mercado de trabalho está em busca de profissionais
com habilidades para enfrentar a crise financeira

Com a crise financei
ra, a necessidade de
administrar melhor o

próprio' dinheiro e os

negócios abriu espaço
para a atuação dos
economistas. Em alta no

mercado de trabalho,
eles são essenciais para
o gerenciamento' de
custos e para a redução
de gastos em empresas
'privadas e públicas.

"Sempre- há demanda
por profissionais que
tenham quaüücação. se.
mantenham informados
e gostem de ler sobre a

economia local e interna
cional", fala Fábio
Gomes, coordenador de

graduação em economia
do IbmecSão Paulo.

_ "A área que mais

contrata é a bancária,
mas o profissiorial tem
um vasto. ramo' de

_ atuação em órgãos
.púbucos ou dentro de

empresas", coménta
José Roberto Cunha,
presidente do Sindicato
dos Economistas de São
Paulo (Sindeconsp).

De acordo com ele,
há cerca de 50· mil
economistas no país,
metade deles só no

Estado de São Paulo. Já
a remuneração é variada
porque ainda não existe
um piso definido para a

. área. A média salarial é
de R$ 2. mil Para os

novos proffssionais. Já
para os mais experien
tes, . o salário pode
chegar a R$ 7 mil.

.

Para Gomes, os idio
mas continuam sendo
diferenciais no currículo
dos economistas, e o

inglês acabou se tornan
do uma necesstdade
básica. "Sempre há

posslblüdade de melho
rar a qualificação do

prottsstonat. . A pós
graduação e o MBA são
boas alternatívas", diz, o
coordenador de econo

mia do IbmecSão Paulo.
uÉ maravilhoso

entender de .que forma
as questões econômicas'
influenciam tudo' nos
dias de -hoje.' Com o

dornmto da economia,
aprendi a conhecer
melhor as pessoas",
a t

í

r m a Cunha, do

stnceconsp.

'"
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1Motorola W 396
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revenda
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ZTE X 160

Você cliente de outra
operadora que deseja

mudar para TIM. agora é a
hora! Temos aparelhos de
graça nos planos pós pago.
Mantenha seu número e

venha para TIM.

Sqmsung E21 5
Nokia 2760

lG KP 152 Samsuhg F250

3634-0400 Oxford- 3633-6660 Centro I São Bento do Sul :

3644-5465 . Rio Negrinho· 3642-3004 Mafra» 3273·0888 Jaraguá do Sul

,Ma'is recu •Mel 5.
TUSALHO TEMPOIARIO � I�CRQTAM�NJO E $EI..EÇÃO.f CflNSUlTQRJA w ESTÁGIOS

OPERACIONAL

�ua H�nrique Piazera;' 103 - é'ent�o TeL 9276-070Q www"grupomela.eoº"
interpretação de desenho mecânico. Disponibilidade para
atuareméorupá.
OPERADOR (A) DE CAIXA
Disponibilidade para atuar no segundo turno.
OPERÁDOR (A) DE CORTE
Conhecimento na função, noções de talhaçào.
OPERADOR (A) DE MÁQUINA
Desejável Curso de Técnico em Mecânica ou Leitura e

interpretação de desenho em andamento ou cursando,
Noções com corte e dobra de chapas, prensa, furadeira.
Disponibilidade para atuar emConpá.
OPERADOR (A) DE MÁQUINA
Conhecimento em corte de plasma e furadeira.
Disponibilidade paraatuar em horário normal.
OPERADOR�)DEPRENSA
2° Gtau Completo ou cursando. Desejável noções da

função. Disponibilidade para atuar no bairro Estrada
Nova.

PINTOR(A) INOUSTRIAL
Conhecimento em pintura com pistola. Disponibilidade
para atuaremCórupá.
SERRALHEIRO (A) .

-1 o@aucursando oucornoleto. Conhecimento naturção,
TALHADO.R(A) .

Desejável vivência na. função. Disponibilidade para atuar

em horárlo normal ou 2° turno,
TECELÃ(O)
Ensino Fundamental Completo ou Cursando.Vivência. na
operação de íeares.Dlsponbílldade para atuar em 1 ou 2
turno e 3 turno no bairro São Luis.

TORNEIRO(A) M ECÃNICO(A) .

Conhecimento em torno éonvencional: noções de leitura e

interpretação de desenhos mecânicos. Disponibilidade
para atuar no bairro Barra do RioCerro II ou Estrada Nova.

ADMINISTRATIVAS

ANALISTA OE ENCAIXE

2° grau Completo. Vivência na função _
no segmento

elefrônico.
COMPRADOR(A)

.

Ensino Superior cursando ou completo. Desejável
conhecimento na área de compras no segmento de
eletrônica.

CONSULTORIA) COMERCIAL
Conhecimento com vendas. Desejável Vivênçia com

telefonia móvel. Disponibilidade para atuaremJaraguá do
sul e região.
EXECUTIVO(A) OEVENDAS
Desejável vivência em vendas de propaganda e

publicidade.
FATURISTA
2°Grau Completo. Vivência na função.
LíDER DE PRODUÇÃO
2° Grau Completo. Conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar em 2° turno.
ORIENTADOR(A) OEATEDlMENTO ,

. 2° grau cursando ou completo, Ois ponibilidade para atuar
aos fins de semana.
RECEPCIONISTA- HOTEL

Desejável vivência na lunção e conhecimento em inglês
ouespanhoL
RECEPCIONISTA- HOTEL
2° GrauCompleto. Conhecimento em informática básica.

Desejável fluência em inglês ou espanlioLDisponibilidade
para atuar em escala nos finais de semana e durante a

semàna no horário-de 13;40 horas as 22;l'l91i0ras..
SECRETARIA DEVENOAS

.

2 grau Completo. Vivência na função. Conhecirrerfo em

informática. Desejável noções com análise 'de crédito.

Disponibilidade para atuar em horário comercial. .

TÉCNICO(A) EM INFOl!MÁTICA
Cursando Ensino Técnico ou Superior. Vivência na

função no setor indústrial.
VENDEDOR (A) INTERNO(A)
2 °

grau cursando ou completo. Desejável vivência na

tonção. Disponibiiidáóe para horário comercial.

VENDEOOR(A) DE ELETRO

Disponibilidade para atuarem 2 turno.
VENOEDOR (A) PEÇAS -,

.

.

Disponibilidade para atuar no centro. Desejável ensino
médio completo ou cursando. Conhecimento em

autopeças.
VENDEDOR(A) TÉCNICO(A)
Ensino Técnico em Mecânica' cursando ou

completo. Desejável em projetos mecânicos e venda. de
equipamentos. Disponibilidade para atuarem Corupá.

TÉCNICAS
CALOEIREIRO(A)
Desejável conhecimento na função. Disponibilidade para
atuarem horário normal.

ENCANADOR(A) ,

Desejável conhecimento na função. Disponibilidade para
atuar em horário normal.
ELETRICISTA AUTOMOTIVO
Conhecimento em elétrica automotiva. Disponibilidade
para atuarem horário comercial.

'

FRESADOR(A) CNC
Conhecimento em fresa CNC: noções de leitura e

,interpretação de desenhos mecânicos, cento de

usinagem. Disponibilidade para atuar no. bairro Barra do

RioC�rrolL "

MECANICO(A) DEMANUTENÇAO
Ensino Técnico em Eletromecânica .ou Mecânica
Completo. Vivência na função.
PINTOR(A) AUTOMOTIVD
Conhecimento na função.

,
• ESPECIALIStAS

COORDENADOR(A) PEDAGÓGICA •

Ensino Superior Cursando ou C"m;pletà em Letras'.
Conhecimento avançado em Inglês.
DESENHISTA
Ensino Superior ou técnico na área de Eletrorrecànca,
Conheçimento em auto cad ou solid edi. 'Vivência na

função com projetos de máquinas.
INSTALADOR(A) DE CENTRAIS TEL�F.ÔNICAS

At�ar na área de telecomunicações, realizando instalação
e manutenção de centrais teletônicas. DisDonjbjlidadé
para �ajai.
NUTRICIONISTA
Ensino superior completo emNutrição. Desejável possuir
registro no CRN. Disponibilidade para atuar em horário
normal.

PROGRAMADOR(A) DE DELPHI

Desejável estar cursando ensino Superior. Conhecimento
em desenvolvimento de sistema em Delphi.

-

PRÓJETISTA - MOVELEIRO
29 Grau Completo. Vivência na função. Conhecimento em
auto cad, deSejável noções no Promob.

AUXILIAR DECORTE
1 ° grau cursando ou completo. Vivência na tunçãç.
AUXILIAR DE COZINHA
Desejável vivência na função.
AUXILIAR DE ELETRICISTA
Conhecimento na função. Desejável Gurso Técnico em

Eletromecânica- em andamento ..
AUXILIAR DE ENGENHARIA CLíNICA
Ensino Técnico cursando em: Mecatrônica ou

Automação ou Eletroeletrônica ou eletrônica.
AUXILIAR DE MONTAGEM
Ensinotécnico em andamento ou completo em mecãnica;
elétrica; eletromecãnica, eletrotécnlca.
BORDAOEIRA
Conhecimento com máquina digital. Disponibilidade para
atuarem2°turno.'
COSTUREIRO (A)
Desejável tO grau completo. Vivênc,ia na função.
l'Jisponibilidade para atuarem horário normal.
COZINHEIRO(A)
Conhecimento na função. Disponibilidade para atuar em
horário normal.
ESTAMPAOOR(A)
Vivência na função.
MONTADOR(A)/SO.LDADOR(A)
Conhecimento emsolda'liiig eelétrloa bem corro leitura e

GUARAMIRIM '

OPERACIONAL

AUXI�IAR DE ESTAMPARIA
Disponibilidade para atuar no primeiro turno.
AUXILlAf!.DE PRODUÇÃO .

Dísporibjidade para atuar em t °turno ou 2"tuino ou 3°
.

turno.

COSTUREIRA(O)
1° grau cursando ou completo. Disponibilidade rara·
primeiro ou segundo turno.
PÀÚEIRO - ESTAMPARIA
Conhecimento em produção receituário e pastas pata
estamparia.

.

SOLDADOR (fi)
Vivência com solda migo

ADMINISTRATIVA
ANALISTA DE EXPORTAÇÃO
Ensino Superior Completo ou cursando. Vivência na área
de exportação. Preferêncialmente fluência no espanhol e
Il)Qlê�,
AUXILIAR DE COMPRAS

Desejávél estar cursando ensino superior.
éonhecimento no setor de compras.
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RALLY DE REGULARIDADE, TODOS PARTICIPAM
"O rally regularidade é uma competição disputado em duplos (piloto e navegadort
sendo facultado o direito de levar quantos caronas (zequinhas) o veiculo permitir. Ó
objetivo é. o regularidade e não o velocidade. Pato que você tenho uma noção de

que é possível participar com qualquer veiculo, nosso provo foi totalmente
levantado com uma Ford Courier e um Ford Ka. Portanto, você pode vir participar
com o seu vei.culo de passeio que o provo não oferece riscos de ovarias: A provo tem
seu roteiro em vias urbanos, propriedades particulares, vias secundários e rodovias
intermunicipais onde serão admitidos todos os tipos de veículos de passeio."

Diversão garantido, o evento acontece neste sábado dia 18, tendo OG no Arena Jaraguá.
Lembra muito aqueles deliciosos aresde gincana ... As inscrições podem ser feitos no dia
mesmo, o partir dos 9 horas. Qualquer dúvida, ligo pro 9175 7482, ou acesse

rallyregularidade.com.br.

SOBRE CONTEÚDO
.

Chegamos esta semana à cifra de 10.000 posts publicados em nosso si te. É assunto

pracacê, que teve mais de 6.500 comentários computados (isso que no transferênci!l do
primeiro versão do poracasà.com perdemos todos dados antigos). E já extendendó o

popa sobre o blog, dá pra anunciar: tem novidade forte chegando aí, aguardem.

r
o cantor Gabriel Borges (dupla de MaIZo), em fantástico shot tirado por nosso

fotógrafo no shaw de grovaçiío do DVD do dupla,.no Yukatón Co em Siío Bento do Sul

Direto de Rio Negrinho poro a coluna, o presença do gota Eloó Tremi

CUIDADO COM O tUQUE
Tá lá no cartilha de sobrevivência contemporâneo que acreditar
em qualquer emnll pedindo dados bancários eu download de
arquivo dá azar, e é verdade. Perda de dinheiro, tempo e auto
estimo são consequências. Golpe recente, estão usando o nome

d
.

O Boticário poro tal... Se receber algo assim em nome deles ou
. qualquer outro instituição, já sobe.

,AGORA DÁ PRA DIVULGAR
Mastambém, devido à obro, só não vê quem não quer. Ouebrondo -

_

o mistério do endereço do Arribo Mexican Bar, estõo lá os

tapumes ocultando os acertos finais da obro logo no começo do

Epitácio. Passando o hotel Mercure e o ruo de acesso 00 shopping,
_
alguns poucos metros à frente à esquerdo pode-se conferir o

-Iocalizaçíío exáta do point. Está cada vez mais próximo a hora de
poder devorar-se umas tortillos e guacamoles em Joraguó ...
Tequila vai de sobremesa.

DESSA VEZ VAI
Na última ocasião o evento teve _de ser odiado devido chuva,
porém tudo conspira para que neste domingo eofim aconteço a

apresentação ao ar _livre para o qual o banda Tribo da Lua vêm
ensaiando. Vai ser lá no Centro Histórico, o partir dos 17h30.

Co-autor Max Pires

"Down hy the river we

open (me! get
10 ihe serleus

business et geHing
1fwnL."

No Academia Vitta:- no' lcinçàménto temático dos novidades
Body System, as professoras Rosane Pilloti e Gisloine Boeco

VIA MENSAGEM
"Inauguração do BotE)quim Universitário: 5 de moia". Assim, ..
bem diretó. Sei, não, acho que era convit� também ... Pra

. quem nunca leu: esta coluna ou perdeu nlguma edição, o

Botequimserú point lá' no entrado do acesso à Unerj..

-PROMOÇÃO - 1 -

Já viu que tem um bolão sobrevoando a cidade? E aí, o que
você estava fazendo quando viu ele? Ró, responde como

quiser pÓlÍendo ser em foto, vídeo ou texto. e mondo pro
Unerj. A$ melhores respostas ganham um notebook e um

passeio no
: brlnquedâo inflado. Oue tal? -Acesse

uneri.br/promocoo e deixe suo participação.
-

PROMOÇÃO· - 2
Ouem mondou essa foi o Maluko, updoter do
entimblog.com.br. Crie uma estampa, publique ne site e

peço poro os seus amigos votarem. A estampo mais popular
ganha um Mocbook Air na final, porém concorre o um

monte de outros brindes legais durante os eliminatórias. A
primeira etapa está rolando.:.
Acesse enfimblog.com.br/conect-shirt paro participar.

BALADA PRO FERIADÃO
- -

Segunda-feiro é véspera de feriado, promessa de casa cheia
na Moinho Di,sco que promove no data mais uma edição de
seu Pogodoço. Grupo Swingoê apresenta-se, seguido pelos
DJs Carlos Fusce Igor limo.Garanto ingresso antecipado no

Posto Mime motriz, Smurfs Lanches o� Loja Discotheque.
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CRÔNICA

CHARLES ZIMERMANN, ESCRITOR

País d_as trevas
Trinta anos depois do seu fim, os horrores dos

-

campos damorte do Camboja voltam a este pequeno
país do sudeste asiático: o início do julgamento de

alguns dos líderes do Khmer Vermelho:
Sob o comando de um líder sanguinário chama

do Pol Pot, o Camboja na segunda parte dos anos de
1970, teve seus anos de trevas num fanatismo ide

ológico. Nenhum daqueles lideres loucos da Áfri
ca, que se titulam canibais - literalmente comendo
o fígado do inimigo, alcançam a cegueira que foi o
Khmer Vermelho. Esse lema da ignorância humano
fez com que toda a população do país voltasse ao

campo a plantar arroz, somente arroz. Só escaparam
os guerrilheiros pobres do interior do país - os que
constituíam o Khmer Vermelho. O povo -foi subme
tido ao trabalho forçado para criar uma civilização _

agrária igualitária. Pol Pot decretou o "ano zero" da
história cambojana, justamente por isso levou sua

população de volta a lavoura, às origens agrárias.
O dinheiro foi abolido, a religião também. Bibliote
cas se transformaram em chiqueiros e qualquer um,
com algum grau de escolaridade foi perseguido e o

primeiro a entrar na lista para ser massacrado. Um
em cada quatro daquela população de sete milhões
de pessoas acabou mor}o durante os quatros anos do
regimE;l- por tortura, fome ou doenças.

Não havia mais jornais, nem médicos, nem es

colas. Por falar em escola, ainda consigo descrever
detalhes de uma que lá pisei em 2005. Era um pré
dio enorme que em tudo lembrava onde estudei,
o Colégio São Luis de Jaraguá do Sul. Foi o maior

colégio de Phnom Penh, a capital do Camboja. Se
transformou numa prisão para os opositores do
sistema - a maior delas. Cacos de vidros e arame,
farpado foram colocados sobre g muro. Pesadas

grades nas janelas. Dentro das salas, até no teto,
ainda respingos de sangue. No pátio, barras de fer
Oro usadas nas torturas e numa árvore, marcas dos
facões que degolavam crianças. Tudo estava lá,
do mesmo jeito, da mesma maneira, pareceu que'
a prisão. foi desocupada no dia anterior. Muitas

peças de roupas; ensangüentadas, deixadas pelos
cantos, colaboraram nessa impressão. Pelo colégio
passaram vinte mil prisioneiros de todas as ida- ,

des. Somente sete saíram dali com vida - porque
eram escultores que esculpiam estátuas de Pol Pot,
O objetivo dessa prisão era manter vivo os' prisio-

-

neiros até o término de seus- interrogatórios. E o

maior desafio dos guardas era coibir o" suicídio
desses prisioneiros. .

O regime de horror acabou com a invasão do Vie
tnã, em 1979, que obrigou Pol Pot e seus camaradas a'
buscarem refúgio na selva. Dali assombraram o seu

povo ainda pormuitos anos, liderando uma resistên
cia. Durante o período de selva, era comum nas ima

gens que- chegavam desses homens, eles .comendo
cérebros de macaco - o animal ainda se movimen
tando e estes enfiando uma colher na cabeça. Pol Pot
morreu em 1998. A sombra do ditador era tamanha,
que ninguém acreditava que o corpoapresentado era
mesmo o dele. Devido a muitos membros do atual

governo e do exército serem ex-membros do Khmer
Vermelho, porém sem provas nos envolvimentos
dos crimes, e 70% da população ter menos que trin
ta anos de idade, no Camboja pouco se sabe sobre os

anos sangrentos. Nos livros didáticos, esse período
não aparece. E nas escolas os professores pouco ou

sam no assunto.

VARIEDADES---------

• CiRe Cidade 2
• Monstros vs Alienígenas (Dub) "'

(14h, 15h50, l7h40, 19h30, 21h20 -Jodos os «liaS)

Entrando
na política

o filme conte a vida da Duquesa de
Devonshire, Georgiano Cavendish, que vi
VElU de 1757 a 1806. De beleza invejada,
Georgiana usou um pouco mais do que
suas influências para participar do cená
rio político, numa época em que o direito
de voto ainda levaria um século para ser

concedido às mulheres.

Acusada de
assassinato

lisbeth Salonder é acusada de triplo
assassinato. A jovem hacker é esquiva,
egoísta e pode ser muito violento. Mikael
Blomkvist. editor-chefe da revista Millen
nium, acredita na inicência da moça. Para
ele, os homicídios relacionam-se a uma

.
série de reportagens que o Millennium pre-

.

tendia publicar sobre o tráfico demulheres
provenientes do Leste Eur�peu.

.

NOVELAS

PARAíSO
Otávio se surpreende 00 ver Ricardo arrumando
os molas. O engenheiro aviso o Norberto que
vai chegar ii cidade de helicóptero. Vodin�o não
aceite que o prefeito use o rádio poro folar de
seus interesses políticos. Mario Rito chego ii
fazendo de Eleutério sozinho. Rosinha reclamo
com seu padrinho do presença de Santinho.
Rosinha fico impaciente com o demoro no

rezo de Santinho. Mariano comento com An
-tero sobre o adoração que elo acredito que
Zeca tem por Santinho. Zeca se declaro poro
Mario Rito e o beijo.

CARAS E BOCAS
Nicholos conto o Dafne que o mino explodiu.
Ernoni levo seu advogado 00 bar d� Gabriel e

ameaço despejá-lo. Denis sente um cheiro es

quisito no quarto do filho.-Espeto desconverso e

procuro manter o otimismo do pai com relação
ii visito de Simone. Benjamin surge no goleriQ e

é atendido por Totiono. Dafne aviso Simone so

bre 0- ocidente. Vicente é resgatado com vida e

um dos corpos encontrado está com o relógio de

Jacques. Dafne choro o morte do avô, enquanto
Judith só penso no presidência do empresa.

. CAMINHO DAS íNDIAS
.

üpnsh fico impressionado com os roupas dos
brasileiros. Castanho incentivo Cidinho o na

morar Codore. Torso vai poro o apartamento.
Inês resolve ligar poro Castanho -, Moyo fico

perturbado quando Roj diz que não perdoaria
mentiras. Chioro conto poro Dudo que Oposh vai
lhe dor apartamento, corro e pensão se tiver o

certeza de que Roj nunca saberá do filho. Pon-dit
-

desconfio do grovidez de Moyo. Raul declaro seu

amor o Yvorie. Chiara levo Oposh poro encontrar
César. Shonkor encontro com Loksmi no templo.

CHAMAS DAVI DA
Tuquinho e. Catarina observam Roísso sendo Ie
vodo pelos p.oroméilicos. Monu e Marreto con

versam com dois amigos. TehÍlo chego por ali e

jede o corro de Marreto emprestado. Elo conto
,

que atropelou Roísso e espero que elo tenho
morrido. Junior fico sabendo do atropelamento.
Beatriz bote no porto do coso de Xavier. Ele está
com uma armo no mão. Fausto e Bastos inva
dem o local. Xavier atiro em Beatriz. Fausto e

Bastos algemam Xavier. Beatriz está zonzo, mos,
nõo se feriu, pois estava usando colete.

PROMESSAS DE AMOR
Sofia desconfio de que o assalto 00 colégio te
nho sido uma armação de Ferroz. Silvio, Grilo
e Marli ficam preocupados com os pais. Sofia
sai ii procuro de Amadeus e se desespero QO

vê-lo ferido. Os dois se beijam. Camargo fico

preocupado com o reputação do colégio. Reno
ia encontro Sofia e Amadeus. Sofia foz curativo
em Amadeus. Elo o·ogrodece por tudo que ele
tem feito por elo. Silvio reencontro o família.
Cristina pergúnto por Grilo e sai atrás do filho.
Renato encontro Marli e os duas se abraçam,
aliviados .

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade das emissoras).
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Ex-BBB Josiane -

quer pôr silicone
Josiane fez uma consulta no hospital
Rubem Berta, em São Paulo, para
colocar prótese de silicone antes de
posar nua. Segundo Jeann,e Oliveira,
irmã da cantora, o médico acho que
a ex-BBB deve colocar no mínimo •

300 mi de silicone. "A estrutura dela
é grande", disse ela.)osiane está
conversando com a "Playboy" porque
precisa de 15 dias para se recuperar
da cirurgia, antes de fazer as fotos.

Ator .Mel Gibson
tem novo'amor
A cántora russa Oksana Pochepa, 24
anos, é o novo caso do ator americano'
Mel Gibson, 53 anos. Ela afirma que
foi o motivo da separação do ator. De
acordo com o The Sun, á moça disse
que espera que o amor do casal "dure

- muito e seja forte". Oksana afirmou
ser a mulher que foi fotografada com
ele recentemente. Fontes do jornal di
zem que mais,de uma mulher estaria'
envolvida na vida de Mel Gibson.

SUDOKU
De

14 (1)21 de abril
o melhor click

será presenteado
pelo

CÃES E>
(;< �«�

MI/MOS

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

repetir 'números em codo linho e codo coluno. Tombém
nõo sê pode repetir números em codo quodrodo de,3x3.

Márcio Garcia
de apresentador
As coisas andam fervendo pelos
corredores globais. Consta que Márcio
Garcia está sendo cogitgdo para dar
uma "levantada" na audiência do

, "Domingão do Faustão", fazendo a
abertura do programa. Tudo isso só
poderá acontecer quando o ator en
cerrar sua participação em "Caminho
das índias". A Globo não confirmou
o boato, mas os índices mostram a

baixa audiência do Faustão.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

� 'et Ihop �Veterinátio
S S 7 I OOA #...� Banho e TOlO � Acupuntuto Vetetlnátio ,

»
;IAV

� Venclo de filho'el � HO/Peclage", R. Botõo do Rio Bronco. 617
__ Novidode: DO& WRUlER __ oOé/émimo#®g..oll.colIII

, ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR

SOLUÇÃO
Uma massa de ar seco (alta pressão) mantém o

.

tempQ estóvel com predomínio de sol em todas as

regiões e calor durante as tardes.
� Fases da lua

HOJE
MíN: 15° C
MÁX: 28° C
Sol

.. Jaraguá do Sul e Região

�
'II!' ÁRIES

4.�!i' (20/3 a 20/4)
t� -, Sol e fortuna em

'" � seu signo marcam
uma boa fase

profissional. Muita energia tem
sido gasta nesse setor, CInde sua
imag�m foi colocada em cheque.
Mais poucos dias e você poderá
sentir a energia brotando natu-

, ralmente do centro de seu ser.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
A pressão de Vênus
juntamente com

as exigências de
saturno vão te dar trabalho.
Pode-se dizer que a fase não tem
sido muito leve, no entanto, se
você fizer um balanço de todos
os acontecimentos vai perceber
que o saldo é positivo.

L� LEÃO

�..:> (22/7 a 2�8)
'.: ') Procure nao se

� u..-: apegar a senti-
mentos confusos,

nem tentar entendê-los. 'Existem
coisas que não possuem uma

explicação racional. Procure se

entregar para este momento e
tente deixar as coisas irem cada
uma a seu lugar, por si só.

,

TOURO
(21/4 a 20/5)
Momentos de

, preparação marcam
esta fase. Mais

poucos dias e você poderá sentir
a energia do renascimento
depois de um período de ressaca
e amortecimento. Se você estiver
só, saiba que o tempo de estar
sozinho está n,g fim.

,_ ",' CÂNCER
�........._� (21/6 a 21m
;�!!'!P.!f� Lua no setor dos
: � relacionamentos

traz a possibilidade
de instabilidade emocional, mas
também de acordos interes
santes. Aproveite os próximos
dias para decidir sobre algum
novo projeto, pois o astral está
positivo para sua imógem.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Com a mente Séria e
muito discernimento
você consegue

colocar em ordem algumas coisas
e situações que escoparam de seu
controle nestas ultimas semanas.
Um pouco maís de paciência e

você poderá entender tudo o que
se passou em sua vida.

.SÁBADO
MíN: 16° C
MÁX: 29° C.
Sol

CRESCENTE NOVA

2/4

I �OMINGO
MíN: 14° C
MÁX: 30°C
Sol

.

CHEIA

#
LIBRA
(23/9 a 22110)
Últimos dias de
sol em seu signo
oposto ainda traz

a você grande possibilidade de
novos encontros e de conhecer
pessoas interessantes. A vida
sociar continua in.ensa, mas
você começa a sentir necessida
de de maior recolhimento.:

ESCORPIÃO
.

(23/10 a 21/11)
Hoje sua mente es
tará mais cónfusa.
Certa instabilidade
emocional pode se

misturar a pensamentos obses
sivos e isso pode prejudicar seu
bem estar. Procure não dar tanta
importância a pequenos proble
mas, pois todos têm sol�ção.

MINGUANTE

17/4

SEGUNDA

Mí�:15°C�
MAX: 21° Cx_)
Nublado

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
A fase é ótima
para estar com
pessoas de sua

intimidade, como familiares, ir
mãos e filhos. Procure descansar
sempre que puder, pois sua men
te está sentindo os primeiros
sinais do estresse vivido durante
muitos anos.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Sua cabeça anda
fervilhando de
ideias de novos

planos e projetos e você não deve
deixar passar nenhum deles,
mesmo que não tenha utilidôde
por agora. Procure deixar regis
trados e espere o tempo certo de
aplicação e florescimento.

o CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2009 '

ANIVERSÁRIOS

1714
Adena LeCllli
Alire Jos� Bertoldi
Ana Janete' Jarocheski
Anderson dos Sahtos
Andre Cr,istotolini.
Anita L. Baesso
Brenlla Iungton
Celso Bettoni
Elisabeth Lemke Dalpiaz
Felipe Gabriel Bachmann
Francisco Assis Réus
Geison TerciJio Bridi
Guilherme Garcia
Guislene Muller Delagiustina
Helena Postai Pangratz

.... !lenriqu� Gabriel Vieira
Horst Jaeger
Ingrid Herber
Iris Eglert
Italo Felisbino
Jackson Rosa

.

Jéssica Mathias
'locelei Ropelato
J9siani Martins'

.

Juliano Saban Hafermann
Kelly Thais Ehlert
Ketrilyn F. Santos
Kleber de Mello
Larissa E. Eliseo
Leonisa Judarewski
Lino Meunir
Luiz Carlos Winter
Marco A. Por Deus de Paula
Mario Soares Pereira
Matl)eus Fodi
Mauro Sebastiana Besen
Milton Engelmonn
Oliana da Fonseca
Rabf Cleberson Bianehini
Roberson R. Raneh
Sérgio DaJlagnolo
Silvia Regina T. Kita

'

.Jatiane Leitzke 'Wc
Vanderlei Moura d,e Vargas

DIVIRTA-SE

25í4

'Cadeira elétrica
Nos Estados Unidos, um padre diz para
o condenado à morte, que jó está todo

'

amarrado na cadeira elétrica:
,- Estou aqui para ajudá-lo. Se você
precisar de alguma coisa, pode pedir!
- Ah, vocês falam isso; mas não ajudam
porcaria nenhuma! - reage o condenado .

- Imagina! - retruca o padre - Não posso
libertá-lo nem .anular a su� pena, mas
se for algo que está ao meu alcance,
você tem a minha palavra!
E o condenado:
- O senhor pode ficar segurando a

minha mão?

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
A fase é de
abertura, mas
se e somente se

você olhar para bem dentro de
si mesmo e arrancar com raiz e .

tudo os sentimentos e emoções.
mais profundos que você traz em
seu coração. O Universo pede a
você honestidade.

PEIXES

i' A(19/2 a !9/3�
d

'

pressao am a e

forte, mas agora
você deve e pode

procurar relaxar e deixar 'as
coisas irem cada uma ao seu

lugar naturalmente. Você já
fez tudo o que podia, agora é
deixar que o V ::- iaça a

.

.. sua parte •

•

-..�--
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PEDALADA FAMOSA
Na próxima semana, quarta-feira, as pessoas que querem participar, no dia 7
de junhe, d.a 10 Pedalado Famoso, j� podem retimr o passaporte paro o pas
seio. E só se dirigir. até o Corpo de Bombeiros Voluntários, fazer uma doação, no
mínimo de R$l,OO, e retirar o fito.'Com o idenlificação, além de colaborar cem o

entidade, após a pedalada irá concorrer a vários prêmios e saborear uma delicio
sa mesa de frutas, sucos e �utros quitutesm,ais. Tudo na faixa. Volto, ao assunto.

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o meu camarada Osni Matheusi.
Todos os dias bem cedinho é praxe, ler o minha coluna,
acompanhado do velho mote. Valeu, irmão!

BURBULHO VÂNDALOS
'Saia justíssima mesmo viveu um profis- Infelizmente, ainda existem. pes-
sional liberal, amigo de nesses rodas soas que adoram destruir o seu

de bar. Aquele que adora uma história próprio patrimônio. No saída da
f!)ra do casamento. Muito arrependido Rua João Doubrawo, ao Iodo da
de que aprontou no início do ano... o Scar, havia um espelho .erlente-
Don Juan está sendo castigado. Anda dor de motorista para entrar no

de joelhos" pediu arrego pgra a mulher Rua Jorge Czerniewicz. Havia,
e está, com a bandeira branca hasteada. porque quebraram novamente.

Ela, mesmo apaixonadíssima; parece Já na Rua Pastor Ferdinando
que não q�er voltar às boas cem o char- Schulunzen, as calçadas viraram
moso coroa que não pode ver um rabo -banheiro público para os plan-
de saia. Ele não sabe mais o que fazer tonistas da .madrugada. Está um

Relaxe e tome uma taça bem gelada da curral de porcos.
nossa espumante Cove Perícó Brut.

,, Amigos de verdade' .

nfio se separam
apenas sequem

cominhos diferentes."
,BÁRBARA

TUDO EM CIMA
A psicóloga Marim Franco Cardoso anda
malhando cedinho. Todos os dias ela é
vista correndo nos ruas da cidade. A moça
está linda e com os olhos azuis brilhando
ainda mais... O namoro com o chormoso
Eduardo Bezerra vai de vento em popa.

CAIPIFRUTA·
Fala sério! Do craque Adriano, o Im
perador, podem falar o que quiserem,
mas de bobo ele não tem nada. O ra

paz está namorando o Mulher Moran
guinho. Tenho razão? Agora é só ele
caprichar no beijo molhado para fazer
uma caipifruta, Dizem que essa mo

ranguinho é rico em vitamina "O".

FUTSAL
Na próximo segunda-feira (20), às
20h15, acontece no Arena Jaraguá ,

valendo pela liga Futsol, o jogo entre
Malwee x Copogril. Ingressos na rede
postos -Mime, ,Academia Vito, Falcão
Sport e Girolo Imóveis.

/.

NAS RODAS
<

• O meu querido amigo das
'antigos; lolo Zocotelli certa
mente será o aniversariante
mais festejado de hoje. Para
béns, lolo.

• No próximo dia 24 de abril, no
sede do clube, acontece o jantar,
Mensal do Círculo Italiano.

• O empresário Jurgen Joo
chim Joesting, o Igue, preparo
os quitutes poro comemorar, no

próximo dia 25, o idade nova.

• No próximo dia 15 de maio,
às 19h30, acontece nu Recrea
tiva Duas Rodas, o tradicional'
Encontro Festivo, do Centro de
Cultura Alemã. Será servido
um buffet de comido típico
alemã embalado pelo excelen
te grupo musical Inll's Buon.

, Outras informações pelo fone
,

3371-8525.

Saborear o delicioso almoço.
executivo no Hótel Kairós.

'"
Camilo Lima cola grau hoje, na Scar, no curso de Educação Física

Doricléia
Moreira e

Rodnei J.
Roberto
comemorando
seis anos de
muito amor.

Parabéns!

o meu amigo
Paulo Almuas
também cola

grau hoje, na
Scar, no curso

. de Educação
Física
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Consultoria Empresarial

3371-4747

ALTA DE 5,8% NA DEMANDA POR CRÉDITO
A procura das empresas por crédito teve alta de 5,8% em todo o Brasil,
em março último, na comparação com o segundo mês deste ano. Este
crescimento na procura das empresas por crédito foi influenciado pelo
menor número de dias úteis ocorridos em fevereiro. Por outro lado em

relação ao mesmo mês do ano passado, a retração é de 6,6%. Os d�dos
compõem o In�ador Serosa Experian de Demanda das Empresas por
Crédito, divulgado ontem, pela Serosa Experian, que também revelou
que, no acumulado do primeiro trimestre de 2009, o recuo é de 6 7%
unte o primeiro trimestre do ano passado.

'

ELIAN NA JEXFAIR'
A Elian, marca de moda infantil e adulta, de Jaraguá do Sul, participa da edição 2009 da "Texfair - Feira Internacional
da Indústria Têxtil", que acontece entre os dias 12 e 15 de maio, no Parque Vila Germânica, em Blumenau (SC). A marca

apresenta no evento as coleções primavera-verão 2009/2010 das linhas Bebê, Primeiros Passos, Infaotil e Elian Beats
- para tweens. A Coleção primavera-verão 2009/2010 destaca a doçura da infância. Florais e um-clima "Little Princess"
para as meninas e temas urbanos, heróis do esporte e corrida maluca na cidade para os meninos. Os lançamentos da Elian
na "Texfair 2009" destacam três blusas femininas e um conjunto que seguem as principais tendências da moda - com

estampas transfer de um gatinho e um càchorrinho, valorizadas por strass.

PARQUE DE EVENTOS
Se tudo ocorrer bem, o antigo Agropecuário,
hoje denominado Parque Municipal de Eventos,
retorna para a administração municipal. Claro
que tudo deve ocorrer na legalidade para nofu
turo não haver mais contestações. Então, se for
tudo concretizado, e a população espera que
sim, a prefeita Cecília Konell, resolverá uma

pendenga antiga, e marcará significativos pon
tos positivos da sua gestão junto à população.

REDUÇÃO DE IPI
OS preços de veículos apresentaram a sexta queda consecutiva em março
deste ano na cidade de São Paulo, segundo mostram os dados do IPV (índice
de Preços no Varejo), calculado pela F.ederação do Comércio do Estado de
São Paulo. No terceiro mês do ano, a redução foi de 0,06%. A queda, porém,
foi menor do que a registrada em janeiro e fevereiro, quando os preços re
cuaram 3,46% e 2,21%, respectivamente. Segundo a pesquisa mensal do
Comércio do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o volume
de vendas de veículos, motos, partes e peças cresceu 4,6% em fevereiro, na
comparação com janeiro, e 0,1%, no confronto com o mesmo mês de 2008.
As restrições de crédito, por um lado, e a redução do IPI, por outro, têm sido
os principais fatores para a atual dinâmicó desse mercado.OFICINA DO EMPREENDEDOR

Para não esquecer, nosdlns 24, 25 e 26 de
abril, o Sebrae e a Prefeitura de Jaroguá do
Sul, através da Secretária de Desenvolvimento
Econômico, realizam a Oficina do Empreende
dor. Haverá palestrás, consultorias individuais
e coletivas e informações de como realizar a

abertura -e administração de um negócio. Mais
informações na Agência Sebrae de Jaraguá ou

. pelo telefone 47 3371 7843.
'

ADL DE GUARAMIRIM
A Agência de Desenvolvimento local de Guaramirim - ADl, realiza As-

o

sembléia Geral Ordinária, com os sócios e associados para apreciação
do relatório de atividades e de operações financeiras da diretoria, relati
vo ao exercício de 2008, no dia 22 de abril de 2009 às 11 h na Associação
Empresarial de Guaramirim - Aciag.

etarrek@terra.com.br

LOTERIAINDICADORES CÂMBIO
CONCURSO N° 923

______________jl., íNDICE
I IBOVESPA

COMPRA VENDA VARIAÇÃO f--------'--
2,175 2,177 -0,91%
2,866 2,868 -0,66%

VARIAÇÃO
1,66%

MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em RS)

iH -1� - 11- 29-- 3Q
- 41-!H - 52-
- eilf -14 - 81 -

85 - ijlj - 90 - 93 - BUALTA

CONCURSO N° 04337

Mínimo deve ser R$ 506,50
Cálculo foi baseado no crescimento do PIB e na inflação

Premiu !I!!h�\. V.lor do p,.emi" (R$)
1° 64.911 150.GOijJIO
2° 06.534 25JIO{l,tl{l
3'" 51.695 zc.eoe.ee
4'" 15.804 i :L50í.U:H)
s" nus! H'UHlJ,(}O
t mll'11IIti m

CONCURSO N° 1065

BRAsíLIA reais até 2023. A lei autorizan-
O ministro do Planejamento, do os reajustes ainda tramita no

Paulo Bernardo, afirmou ontem Congresso, mas o governo quis )
que o salário mínimo em 2010 garantir o cumprimento do
deve ficar em R$ 506,50, um au- acordo. O reajuste tem grande )
menta de 8,9%. Atualmente, o impacto nas contas públicas.
salário-mínimo está em R$ 465. Este ano, os 12% de aumento

O cálculo do salário mínimo representaram R$ 7,8 bilhões
levou em conta o crescimento do nas contas da Previdência.

.

PIB (Produto Interno Bruto) de Pelo acordo com as centrais, a
5,1 % em 2008, mais a inflação partir de 2010 o mínimo será re-

.

de 2009 medida pelo INPC (Ín- ajustado sempre em janeiro, com
dice nacional de Preços ao Con- pagamento nos primeiros dias de
sumidor). Mesmo com a crise fevereiro. Na proposta preparada
econômica, o governo manteve pela equipe econômica, que con
a regra de ganhos reais para o tém os parâmetros para aelabo
mínimo, 'negociada com as cen- ração do Orçamento de 2Gl0, o
trais sindicais em 2007.

. governo também reafirma os rea-

Está prevista a recuperação justes autorizados para o funcio
do pisp salarial com reajustes nalismo público este ano.

istério do
jamento

Os ministros do Fazendo, Guido Mantega, e do Planejamento, Paulo Bernardo, durante o anúncin
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Karatê em São Paulo
A equipe jaraguaense da YamabushVFME embarcou ontem à noite

paro São Paulo, onde disputará o.Zonal Sul-Sudeste de Karatê. Serão oito'
�.essoas representando a nosso cidade nesta que pode ser consideroda
a segunda principal competição do pàís (atrás apenas do Brasileiro). O
técnico Leandro Gambetta acredita que pode voltar com até .oito medalhas
e está mais otimista paro esta temporada. Será a primeira competição do
ano. Gambetta também tentará trazer o Zonal paro Jaraguá do Sul em
2010, a exemplo do que aconteceu ano passodo (foto). Como nossa cidade
organizou bem as duas competições nacionais que recebeu em 2008, a
chance de se collfinnar a volta do evento é grande.

novas que vieram dos pólos.
Também jogando em casa

os garotos da CEJ/Gráfica Régis/
FME iniciam hoje a briga pelo
Campeonato Estadual Sub-13.
As partidas, que serão na Arena

Jaraguá, são .contra Gaspar, In
daial e Camboriú. O time está na
Chave G da. competição.

ESPORTE-----�----

JARAGUÁ DO SUL

A rivalidade entre Jaraguá
do Sul e Joinville será colocada
em prova novaménte hoje. Só

que desta vez o clima prome
te esquentar não no futsal.:mas
sim no vôlei. O time masculino
infanta-juvenil ADV!F1v1E estreia
contra o Bonja, às 19 horas, no
CTMario Tim, pelo Campeonato
Estadual de Voleibol.

O time jaraguaense já conhece
os adversários. Durante a sema

na fizeram urn amistoso contra
os joinvilenses e perderam por 2
'sets a 1. O capitão da ADV!F1v1E,
Marcelo Hister, considera a riva
lidade urna motivação a mais e

dá a dica: "temos que jogar bem
melhor para surpreender o ad
versário e sair com a vitória".

O time está empolgado para
começar mais urn estadual. A
equipe foi campeã no infantil
ano passado e este ano se refor
çou, com o objetivo de ficar entre
os quatro finalistas. O levantador
André Hoffrnann veio de Balne
ário Camboriú para compor o

elenco. O regulamento da com

petição também mudou. No lu

gar de serem etapas, este ano o

Estadual terá turno e returno (12
jogos no total, seis em casa) onde mirim feminino. Elas iniciam a

quatro equipes se classificam disputa do Campeonato Estadu- .

para a final da competição. ''Va- . al da modalidade jogando em

mos conseguir ver os jogos dos casa. No ano passado as garotas
nossos adversários e se preparar ficarain com a 7a posição geral
mais para os confrontos", disse o. e este ano o objetivo é se elas
treinador Kadylac. sificar para a fase final. Nesta

etapa elas enfrentam' São João
Batistas, Lages e Braço do Nor
te. A equipe tem a mesma base
de 2008 com algumas atletas

EM CASA
Outro time de vôlei que en

tra em quadra é o ADVjFME, do

EDITAL

ESTADUAIS

Rivalidade também
toma conta do vôlei
Time infanto estreia contra o Bonja/Joinville

Garotas do ADV/FME, do mirim feminino; jogam amanhá pelo Estadual

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul I se
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraquá do Sul I se, torna público pelo presente
edítat., que CONSTRUREAL EMPREENDIMENTOS E
INCORPORAÇÓES LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
CI\IPJ n" 09.412.443/0001-64, estabelecida' na Rua Reinoldo
Ra',u o" 60, sala 403. Centro. nesta cidade, requer com base no

art. 18 da lei n
" 6,766/79, o REGISTRO DE

DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 839-Sizino Garcia,
Bairro ,Três Rios do Norte, perímetro urbano de Jaraguá do
Sul/Se... abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme certidão n° 338/2008,
expedida em 02.10.200'8, assinando como responsável técnico.
a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREA n" 63864·5, ART n"
2646877-8,

'

O desmembramento é de caráter residencial possui a área total de 9.283.39m2• sendo constituído de

12(doz,7) parcelas, sistema viário e remanescente.
.

�

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação do

presente edítai, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no

endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do sul/se

JARAGuA DO SUL, 13 DE ABRIL DE 2009, .

AOFICIALA

GENIEW RODRIGUES

Disputas com
400 atletas

A Fundação Municipal de Esportes de
Jaroguá do Sul recebeu inscrições de 405
alunos para o Festival de Oueimada. São

.

nove unidades escolares participantes do
evento; A competição será nos dias 29 e 20
de abril, no Colégio São Luís. No total serão
disputadas 52 partidas, com 14 equipes
masculinas e outras 14 no masculino. A ta
bela completa da competição estará no site
da FME a partir da próxima quinta (23/4).
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SELETIVAS

Natação tem primeira prova do ano
Equipe participa no fim de semana do Campeonato E�stadual Absoluto
JA,RAGUÁ DO SUL

Quinze atletas da Equi
pe Ajinc/FME, maiores de 13

anos, iniciam amanhã as com

petições em piscina longa. Os
nadadores estão em Palhoça
(SC) onde participam no fim
de semana do Campeonato Es
tadual Absoluto de Natação.
A competição leva este nome

porque todas as categorias na
. dam juntas.
: A prova é uma das seleti

vas para a Seleção Catarinen
se de Natação. Por isso a atleta
Nicoli Boico deu tudo de si
nos treinamentos para fazer
bonito e conseguir uma' das
vagas. Mas, se não conseguir
desta vez, os atletas ainda te-

_ rão o Sul-Brasileiro Infanto
Juvenil e o Campeonato Brasi-

leiro, que também vale como

seletiva para compor a eqúipe
catarinense que disputará, o
Interfederativo Chico Piscina,
na cidade de Macaca (SP).

Nicoli, que disputa nado

peito, participou da dispu
ta pela primeira vez no ano

passado e conseguiu baixar
os seus tempos. "Era o meu

primeiro ano e não sabia
corno funcionava, agora es

tou mais experiente e pre
tendo conseguir uma das

vagas", comentou.
Sobre a competição, Nicoli

disse' que "é bem divertida".
"Estamos um tempo sem ver

o pessoal das outras equipes,
será bem legal, também por
que todas as categorias dispu
tam juntas", descreveu.

O coordenador da Ajinc,
Ronaldo Fructuozo, o Kiko,
acredita que essa edição será
a mais difícil de todas. "Nes
ses oito anos de competição,
essa deve ser a de melhor ní
vel técnico", comentou. Dos

jaraguaenses com chances de
medalhas Kiko aponta Soelen'
Bozza (livre), Marina Fructuo
zo (costas), Henrique Fructuo
zo (medley) e o revezamento

.
feminino.

GENIELLI RODRIGUES

Nicoli Boico treinou forte

para conseguir uma vaga
na Seleção éatarinense .

ESPORTE E AVENTURA

HISTÓRIA DO'RALI,-
o rnll é a modalidade automobilística mais antiga do mundo. Em 1875, carros a vapor já se aventuravam

por estradas perigosas, entre Le Mans e Paris. A primeira prova de verdade aconteceu na França entre as ci
dades de Paris e Rouen em 1894, com aproximadamente 126 quilômetros. As largadas eram dadas de minuto
em minuto e havia a necessidade de navegação. Em 1911 foi realizado o primeiro rall de Monte Cario, que
acontece até hoje e é a prova mais tradicional do calendá.rio mundial.

,.'1'.

O QUE É RALI?
É uma competição automobilística realizada em estradas,
que podem ser fechadas ou abertas ao trânsito normal. É
disputado sempre em 'duplas, cabendo ao piloto a correte
condução do veículo e ao navegador orientar o piloto sobre
o trajeto além de admlnlstrur a evolução da competição.
Existem três modalidades: regularidade (estradas abertas),
velocidade (estradas fechadas) e cross country (estradas
fechadas e abertas).

JEEP CLUBE DE.
, �

JARAGUÁ DO SUL
No início da década de 90, um grupo de amigos aventurei-

.
ros e apreciadores de veículos 4x4 se reuniam nos finais de
semana para uma aventura diferente: percorrer estradas
do interior do município, de difícil acesso. Surgiu então a

idéia de fundarem um clube aqui na região. No dia 27 de

março de 1990, reunidos no Bar do Capilé, os pioneiros
Rufino Schulz, Juarez Kissmann, Sandro Lessmann, Aní- .

sio Luciano de lima, Vilmar Cattoni, Osmar Luiz Cattoni,
Ces.ar Güths, Airton Strelow, Benício. Fiacomozzi, Ari Arno
Ramthum, Silvino Lessmann e Dorival Machado fundaram
o Jeep Clube de Jaraguó do Sul. Foi aclamado primeiro
presidente o "jipeiro" Rufino Schulz.

\
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TEMPORADA DIFERENTE

ESPORTE----------

, A

FORMULA 1 COM NOVAS POLEMICAS
FIA aprovou ontem os difusores usados pela Brawn, Toyota e Williams-

XANGAI

Com a polêmica sobre a ae

rodinâmica dos carros da Bra
wn Gp, da Toyota e da Willia
ms, começa nesta sexta-feira o

Grande Prêmio da China, com
a realização dos treinos extra
oficiais no circuito de Xangai,
cenário da terceira prova da
temporada da Fórmula 1.

A Corte de Apelação da
FIA aprovou os difusores,
um acessório aerodinâmico
que melhora o equilíbrio dos
carros, que foi duramente cri
ticado por Renault, Red Bull,
Ferrari e BMW Sauber, que
consideram que eles (os di
fusores) não estão de acordo
com o regulamento de 2009 ..

Segundo o diretor da Re
nault, Flavio Bríatore, o im

pacto financeiro desta decisão
é "enorme", da ordem dos 10

milhões de euros para cada es

cuderia. "Não se trata apenas
.

dos difusores, mas será preciso

rever todo o sistema aerodinâ
mico", explicou. Já o diretor da
Ferrari, Stefano Domenicali, as
sinalou que "a decisão (da FIA)
tinha sido tomada anteriormen
te" e divulgada muito tarde, o

que "dá uma imagem ruim da
Fórmula 1". Os carros vermelhos
poderiam contar com os difuso
res apartir do Grande O espanhol
Fernando Alonso, bicampeão
mundial com a Renault, alegou:
"os carros que já têm difusores
são mais rápidos do que os nos

sos, e necessitaremos de tempo
para reduzir essa vantagem. O
difusor não é uma coisa mágica
que deixará os carros mais rápi
dos depois de instalados".

Nico Rosberg (Williams),
que já dispõe do seu difusor,
advertiu que "as outras escu

derias precisam de várias cor

ridas para colocar no ponto os
.

difusores. Não é tão evidente
(que funcionem na primeira
oportunidade)". - F1 teve um início de temporada diferente, com decisões e declarações polêmicas e 'azarões' roubando a cena
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,.. .
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