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A linguagem dÓ mundo jovem
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_Pinho M·oreira promete ampliar
a capacidade de abastecimento

.

Presidente da Holding Celesc esteve ontem em [a-
-

rios para suprira demanda da microrregião giram em

: 'raguá do Sul e prometeu voltar à região com as obras torno de R$ 17 milhões: Sobre as eleições do próximo
-" 'já em andamento, embora não tenha se arriscado a IDO, Pinho Moreira não descarta uma aliança com o

..

' definir um cronograma. Os investimentos necessá- PT no Estado.
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FESTA PARA O FRIO
A SOCIEDADE ALVORADA JÁ ESTÁ PRONTA PARA SER SEDE DA 210 EDiÇÃO DA WINTERFEST, TRADICIONAL COMEMORAÇÃO

ALEMÃ QUE COMEÇA HO�E À NOITE E SEGUE ATÉ DOMINGO COM GASTRONOMIA TíPICA, MÚSICA E DANÇA.

·1 I
i Visite o apartamento decorado I
! ' � EStRtJTURA' I
I 3273-7466 - Plantão i

1- www.grupoestrutura.com.br I
........................................................................................................................J

Proteção à criança
e ao adolescente
Conselheiros tutelares de t,oda re

gião debateram ações para proteger.
crianças e adolescentes. Em Jaraguá
do Sul, são registradas cerca de 350
denúncias por mês.

'
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Problemas de sono são mais comuns em bebês
de mães com depresSão ou que possorom por
crises depressivos durante o gravidez. indico

.

pesquiso do Universidade. de Michigan' em Ann
Arbor, nos Estados Unidos. O estudo é pequeno
e foi feito com apenas 18 bebês, mos segundo
pesquisodores, o resultado dó pistas do motivo
de olgullf9s frionços dormirem melhor do que

,",.

oUtros nos primeiros meses de vida. O resulta-
do indico que crianças de mães com depressão
demoram até quatro vezes' mais tempó poro
pegar no sono do que os filhos de mães sem

depressão. Além disso, estes bebês acordam o

dobro de vezes 00 longo do noite.

GRUPO

V.IAlIIL"1
FAMEG

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

tLE Mt DEIXA'
�UPO DA VIDA!

I

PONTO DE VISTA

DO LEITOR'

Amor materno
Quero desejar muitas felicidades à todas as mães

brasileiras e lembrar. a todos que não existe na face
da terra amor maior que o amor de mãe. Amor este,
que muitas vezes é capaz de perdoar críticas, maus
tratos, ofensas e até mesmo agressões físicas, que leva
uma mãe, tão sofrida, desgostosa da vida por ver seu
filho tão amado, que colocou no mundo cuidando e

alimentando com tanto carinho, tornar-se ladrão, as
sassino ou estuprador. Por muitas vezes enfrentando
filas em presídios, sendo humilhadas e sujeitas a se-

.

rem revistadas nos dias de visitas' para poderem ter
'

um momento com seu filho, a quem não conseguem
deixar de amar apesar de terem se tornado tão despre
zíveis aos olhos da sociedade. Mães têm compaixão
quando ninguém mais' consegue ter, têm. esperança
que um dia seu filho pode recuperar-se de tal esta
do. E quantas vezes temos visto mães que acorrentam
seus filhos no interior de suas casas para impedi-los
de sair para consumirem drogas, e por mais que isso

pareça errado, caro leitor, não tenha duvidas de que
isto é uma demonstração de seu grande amor.,

Uma mãe dá a própria vida pelo filho, mas lem
bre-se que ela jamais entregará a vida de seu filho por
nada neste mundo.

_
Este amor materno tão grande foi citado por Deus

nas sagradas escrituras Isaías, capítulo 49, versículo
15. "Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda
mama, de modo que não se compadeça do filho de
seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, to-.
davia, não me esquecerei de ti", /

O Senhor Deus nos diz neste texto que só o seu

amor é maior que o amor materno, pois Ele entregou
a vida de seu único filho, Jesus, para morrer por mim
e por você. Deus não entregou a vida de seu filho em

vão, lembre-se, Jesus pode ajudar você, por isso pen
se nisso, mãe, 'busque a Deus por seu filho, pois só
o Senhor Jesus é a esperança. E filho busque a Deus

� por sua mãe para que ela seja ainda mais abençoada e

você seja para ela motivo de grande alegria.
Que Deus nos abençoe nesta época tão difícil em

que as coisas que realmente são importantes são dei
xadas de lado.

MARCO ANTONIO PÉRICO, VIGILANTE

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

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

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

' telefone (' não serão publicados).

Boas no�ícias parti a educação profissionalizante
GUIDO JACKSON

BRETZKE,
PRESIDENTE DA

ACUS - ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL [lE
JARAGUÁ DO SUL

cursos técnicos em nível médio, gratuitos,
e de uma escola pára a formação após a

conclusão do ensino médio. Os dois em

preendimentos deverão a médio e 'longo
prazo suprir as demandas das empresas de

Jaraguá do Sul e região, aténdendo não só

.

ao crescimento atual, mas pensando nos

investimentos na ampliação dos postos de
trabalho.

.

_
Muitas empresas se-ressentem de traba

lhadorescomformaçãotécnica,preparados
pelas escolas profissionalizantes de segun
do grau, justamente na faixa etária em que

.

os jovens estão iniciando as suas carreiras.
Uma pesquisa realizada pela Confedera

ção Nacional daIndústria no ano passado
mostrou que 61% das empresas pesquisa
das sobre o-assunto estão capacitando seus

próprios trabalhadores, mas mesm9 assim

O secretário de Educação Paulo Bauer
trouxe àJaraguá do Sul durante esta semana
notícias muito positivas que ao se concreti
zarem representam a atenção que o gover::..
no estadual dará à região em urna de suas

necessidades mais prementes: a formação
de jovens em nível técnico, oportunizandó
(no futuro mão-de-obra qualificada às in
dústrias.

A proposta apresentada é a de cons

trução de uma unidade do Centro de Edu

cação Profissio�al (Cedup) para oferecer

não conseguem suprir suas necessidades.
Por outro lado, urna faixa de pessoas perde
oportunidades por falta de opções de ensi
no acessível.

Tanto quanto garantir as obras, porém,
é importante definir com clareza quais as

áreas de interesse para que os jovens te-
.

nham efetivas oportunidades no mercado
de trabalho e as empresas consigam preen- .

cher as lacunas em seus quadros. Este tem
sido urn problema, pois muitas vezes há

vagas e elas acabam não sendo ocupadas
por profissionais qualificados da região,
pois os cursos muitas vezes são focados

para áreas sem identificação com o perfil
da nossa economiá. De qualquer maneira,
é importante que estes dois projetos saiam .

dopapel e sejam viabilizados pelo Governo
do'Estado o mais rápido possível.
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FALA Aí!

" Isso é uma

imundície
completa. "

MALCOLM MACMAHON; bispo
inglês sobre o filme "Anjos e

Demônios", que versa sobre
suposto massacre de intelectuais

praticado pelo Vaticano.

" O financiamento
público coíbe a

corrupção eleíteml. "
KELLY KOTLlNSKI, do grupo de

Articulação de Mulheres Brasileiros,
poro quem o prático acaba com o caixa

dois em eleições.

"Ele é
uma pessoa
maravilhosa." .

RITA VIEIRA DA SILVA, AGENTE
POLICIAL DE ENCRUZILHADA (BA),
ocus.!ldo de fazer sexo e ter filho com um

assassino preso no cadeia do município.

Por que agradecer?
Durante debate na Assembleia Legislativa sobre verbas para a 'reconstrução
da destruição causada pelas chuvas de novembro de 2008, a deputada Ana
Paula Lima (Pn disse que "é importante que o governo (do Estado) reconheça
que o que está sendo realizado é graças a verbas do governo federal." Com
todo o respeito que merece a deputada, é preciso, sim, dizer que o dinheiro
origina-se-no bolso do contribuinte e que, embora soem sonoros os milhões
anunciados, é inerreca se comparado àquilo que pagamos em impostos todos
os dias. Os governos não fazem favores a ninguém, exceto aos seus protegidos
e, por isso, não temos a obrigação de lIgradecer, como quer II deputada. Ao .

. contrário, deveríamos exigir a recíproca justa, sempre, inclusive ela. Ou será.
que o marido e deputado federa,l Décio Lima (Pn, quando prefeito de
Blumenau por duas vezes, fez obras movido pela caridade? Aliás, durante
meses Blumenau foi quase que a única cidade motivo de preocupação di-
'-ária da parlamentar, que antes de ser procurada por vereadores do PT de
Jaraguá não tinha manifestado qualquer interesse em interferir a favor

.

dõ população daqui ou da região do Vale do Itapocu. Se o fez, esqueceu
de dizer, il que não é comum à maioria dos políticos com mandato.

<,

IDOLATRIA NÃO!
Longe de se querer sentenciar a deputada
ao limbo, o que não dá mais para engolir
é o discurso oportunista. Se os governos
que os deputados representam fazem a

sua lição de casa, há que se reeenhecer
Entretanto, longe da idolatria que se

tenta impingir a toda hora ao cidadão
menos informado. Ideias inovadoras,
criatividgde sem recursos extras que
resultem no bem estar coletivo, isso
seria motivo para reconhecimento pú-
blico. O que não é o caso.

-

CORAÇÕES ABERTOS
O que há para agradecer, isso sim, é a so

lidariedade, mais uma vez, Ij_emonstrada
por brasilei ros de outros estados, o que já
havia acontecido nas grandes cheias' de
1283 e 1984. Fossem os atingidos esperar
pela ação do governo federal e do Estado,
muitos teriam morrido de fome, sede e

frio. Enquanto verbas eram "liberadas" nos
palanques políticos montados sobre a tra

gédiô, o que se via era o resultado da omis
são crônico dos que deveriam ter agido na

prevenção do desastre.

lÁECÁ
Jnquanto o 14° Batalhão da Polícia Militar de Jaraguá perde mais
sete homens do seu efetivo; por aposentadorias ou promoções (nos

.

últimos seis anos 6.656 promoções no Estado) e a Polícia Civil trn-
,

:;;
bolha no limfte físico de reduzido quadro de pesseel, F-Iorianópolis

§ acaba de ganharmais dois batalhões da PM. O ato foLassinado
� pelo governador Lúiz1ienrique da Silveira (PMDB) e secretário

� da Segurança Pública Ronaldo Benedet (PMDB) na ferça-felra, 5.
� "Quase o dobro das promoções ocerndns nos últimos doze anos",
� orgulha-se o governador.

\
.
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Senadora estará em Jaraguá

Ideli visita

hoje a-região

POLÍlICA---------

ELEiÇÕES

PMDB admite aliança com PT,
Moreira diz que verticalização vai sacudir processo político

não, porque a composição nacio
nal vai ter com certeza influência
nos Estados. Se o PtvIDB for vice
da Dilma (Rousseff), realmente
vai sacudir o processo político
em Santa Catarina", afirmou o

presidente estadual, que esteve Co-rios Ch.·od.·n·. para -estadual
minha senão o PMD13 ter can-

ontem em Jaraguá do Sul para � didato ao governo. "Em todas
um encontro regional do.partido, O presidente estadual do. com pouco mais de 24 mil votos. as regiões por onde passei, o

na Sociedade Acaraí. PMDB também confirmou qui! o Diferente daquele ano, Pinho sentimento unânime das bases
Além das questões - eleito- candidatura o deputado estadual Moreira disse que o nome de partidárias é que o PMDB terá

rais e com às pré-candidaturas no região de Jaraguá doSul será Chiodini está estndunllznd«, de- candidato. E o meu nome efe-
. anunciadas do vice-governador Ca;rlos Chiodiili, que concorreu vido aos compromissos no con- tivamente dentro do partido
LeonelPavan (PSDB) e do sena- em 2004 e hti o mais votadó dição de presidente estadual do - é aquele que hoje está sendo
dor Raimundo Colombo (DEM), entre ps postulo:ntes do região, Juventude do pO:Etido. mais citado", continuou, acres-
Pinho Moreira declarou que a centando que, neste momento,

. intenção do PMDB é manter à o trabalho é direcionado ao for-

tríplice aliança. "Mas
.

quando talecimento do PMDB, "porque
chegarmos a mesa de negocia- deveremos encabeçar a chapa", Henrique, terá governado o Es-; se o partido estiver forte, o can- �_

ção ano que vem, é cia:rêfqti�tl, ��hllilú6u:''dfan:dà'�úe a sig1à';
. -

tado por 16 anos. "E ó� 'óutrJ�
-

'didato' será'f6rtEr;." -'.', '.�; ,

vamos mostrar+que somos o . após a voltadas eleições diretas partidos todos por 12-anos".
maior (partido) e que, portanto, e concluído o mandato de Luiz. Para ele, não há outro ca-

,

JARAGUÁ DO SUL

Condicionando a decisão
- também à legislação eleitoral, o
presidente estadual do PMDB,
Eduardo Pinho Moreira, admi
tiu ontem a 'possibilidade de
uma coligação na disputa pelo
governo do Estado com o' PT,
que tem a senadora Ideli Salvat
ti como pré-candidata.' O diri

gente citou questões importan
tes que aserem definidas para a

disputa, como o financiamento

público de campanha e o voto
em lista para deputado federal e
estadual e que, na opinião dele,
"mudarão substancialmente o

que vai acontecer nas eleições".
''Ainda não sabemos sobre a

verticalização, se ela será real ou

i 1 �l

t\ I,

� 1
,

t �
"

Presidente local, Carlos Chiodini� presidente estadual Eduardo Pinho Moreira e vereador Jaime Negherbon

CAROLINA TOMASELLI

Pinho diz que pedidos serão atendidos
"Eu voú voltar a Jaraguá

. do Sul não para apresen
tar, mas com algumas obras
dessas já em andamento". A

promessa é do presidente da

Holding Celesc, Eduardo Pi
nho Moreira, sobre a lista de

pedidos para a microrregião
entregue a ele pelo gerente
regional da Celesc Luiz Mel

ro, totalizando investimentos
da ordem de R$ 17 milhões.

Uma das reivindicações
vem de Schroeder, onde na

semana passada a ampliação

da rede de abastecimento foi
a pauta da reunião do Con
selho de Desenvolvimento
Regional. Os ânimos se aque
ceram no encontro, em que
faltou luz, e com a presen
ça apenas de' assessores, e

não do presidente da Celesc
como estava previsto. O pre
feito Felipe Voigt (PP)-mais
uma vez reforçou o pedido,
justificado, segundo ele, pela
demanda,

De acordo com Pinho

dido de uma linha de 138
mil volts, que atenderá a

uma única indústria. "Á. ex
pansão desta indústria, que
gera a expectativas e difi
culdade. Mas a Cales c vai
estabelecer parcerias com a

empresa e, juntas, vamos re- ,

solver o problema", prome
teu. O presidente também
mencionou o .pedido de um

alimentador pata Corupá e

a ampliação da subestação.
Pinho Moreira não informou
quando retorna a região ..

JARAGUÁ DO SUL

A senadora Ideli Salvat
ti (PT) cumpre esta tarde
agenda de visitas na região.
Ás rsnso, ela se reúne com

o prefeito de Schroeder, Fe
lipe Voigt (PP), depois segue
para [araguá do Sul. No IFET'
(Instituto Federal de Santa

Catarina), antigo Cefet, vai

acompanhar a aplicação de
recursos públicos advindos
de emenda dela ao Orça
mento da União. Depois, às
18 horas, atende a imprensa
em coletiva na Acijs,

No 'Centro Empresarial;".
a parlamentar se reúne com

as lideranças empresarias e

políticas do Vale do Itapocu.
Vai explanar sobre as ações
do mandato e o andamento
de projetos de interesse da

região. O presidente Guida
Bretzke entregará a ela um

documento reforçando os

pleitos dos municípios, en
tre eles a duplicação da :aR-

.

280. O evento é aberto ao
. Presidente da Celesc promete voltar à região com obras solicitadas em andamento

público. A senadora também
receberá em audiência a di
reção do Hospital Jaraguá.

Ideli está na região Nor-
te do Estado desde segun- :',
da-feira, quandd particípou
de reunião' com deputados
estaduais da bancada pe
tista em Blumenau, onde
esclareceu os motivos da
demora no repasse das ver

bas para reconstrução da
cidade. Ontem ela esteve
em Barra Velha,

-

para, tratar
sobre o projeto de fixação do
canal da foz do Rio Itapocu. Prefeito tem reforça.do pleito Moreira, trata-se de um pe-

-------------------------�--------------------------------------------------------------------------------�---------------
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---------GERAI/POLíclA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Proteção à criança
e ao adolescente
Conselheiros tutelares reuniram-se na SDR
JARAGUÁ DO SUL

<-

Conselheiros tutelares de toda
a região participaram de urna

reunião na SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) na

tarde de ontem. O objetivo do en-
contra foi debater ações de prote
ção para crianças e adolescentes
e discutir a criação do ,Gradcia
(Grupo Regional de Articulação
de Ações em Defesa dos Direitos
das Crianças e dos Adolescentes)
em Jaraguá do Sul.

De acordo corri Lírio Baruffí,
gerente de Assistência, Social,
Trabalho e Habitação da SDR, a
finalidade de se criar um Grad
cia no município é levar aos ór
gãos o conhecimento de como

se deve agir nos casos de vio
lência doméstica contra crian

ças e adolescentes. Em Joinvil
le o Gradcia existe há 12 anos.

Conforme Baruffi, o grupo é for
mado por voluntários de vários

segmentos da sociedade, como
Prefeitur-as, SDR e entidades de
ensino da região.

Em Jaraguá do Sul; o Conse
lho Tutelar registra, em média,

'- 350 casos por mês relacionados à
violência doméstica contra crian

ças e adolescentes. As denúncias
-

envolvem agressão física; ver

bal, sexual e questões referentes
à guarda dos filhos, no caso de

separação dos pais. EmGuarami

rim, o número de registros é de

aproximadamente 20d pormês.

DAIANE ZANGHELlNI

" 75% das agressões são em casa
A conselheira tutelar de os pais participem 'da vidQ dos fil-

Guaramirim, Luci Bertolirafirma que hos, estabelecendo limites, rotinas
cerca de 75% das agressões contra e responsabilidades", comentou,
crianças e adoles�entes acontecem acrescentando que é preeisj) denun-
dentro de casa. uE importante que ciar os casos de violência.

Padrasto é acusado de,abuso sexual
.Adolescente de 16 anos fez exame de corpo de delito ontem, no IML
ÇUARAMIRIM .

A Polícia Civil está investi

gando urna denúncia de abuso
se:x;ual. A vítima seria uma-ado
lescente de 16 anos e o acusado
é o próprio padrasto. A garota
registroy_boletim de ocorrência
na delegacia na noite de quarta
feira. Como não houve flagrante,
o suspeito prestou depoimento
e foi liberado. A adolescente e a

mãe dela estão recebendo acom

panhamento psicológico do Con
selho Tutelar de Guaramirim.

De acordo com o delegado
Daniel Dias, a jovem relatou

que os abusos aconteciam há
cerca de urn ano, 'enquanto a

mãe dela estava no trabalho. A
adolescente está morando tem-

.

porariamente na casa de urna

tia enquanto a denúncia é apu
rada ... Segundei Dias, a jovem
fez exame de corpo de delito
no IML (Instituto Médico legal)
na tarde de ontem. O padrasto
nega ter abusado da garota.

Conforme Dias, a família da

jovem diz que ela teria feito a

falsa denúncia para se vingar
do padrasto, porque ele e a mãe
não estariam aceitando o namo

ro 'com urn rapaz que eles sus

peitam ser usuário de drogas. A
jovem confirmou à polícia que
tem um namorado.'

.
Há 'cerca de urna semana,

urna mãe acusou o ex-marido de
abusar da filha de dez anos, em

[araguá do SUl. Como não houve

flagrante, o suspeito prestou de

poiménto e foi liberado.

JARAGUÁ DO SUUCORUPÁ

Júri popular
é suspenso

A juíza Patrícia NolIi suspendeu o júri
popular do auxiliar de produção Paulo
César de Lara, 30 anos, que aconteceria

hoje. Lara é acusado de matar o colega
de trabalho Jucelino Borges, 31, com

uma barro de ferro na cabeça em julho
de 2008, em·Corupá. Borges morreu após
18 dias internado na UTI do Hospital São
José. O cancelamento aconfeceu porque
Lara deve ser submetido a um exame de
sanidade mental antes do julgamento.
Na quarta-feira, a juíza recebeu laudo
de um neurologista que constatou o

acusado tem esquizofrenia. Ele está no

Presídio Regional. A nova data do júri
ainda não foi definida.
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JARAGUÁ DO SUL

Noite da Ilha
Acontece hoje a 5° "Noite da Ilha",

na Arweg, às 19h. A festa busca resgatar
a cultura açóriana. No evento serão ofe-'
recidos diversos tipos de frutos do mar e

lIanimação ficará por conta de bandas

açorianas e apresentações folclóricas.
O ingresso custa RS 38. Outras infor
mações no (47) 3371-21 �2.

ESTADO DE SANTA CATARINA 1 PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do' Sul 1 Vara da Fazenda

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jara-
,

guá do Sul - SC - E-mail: jgsvar2@tj.sc.gov.br
Juiza de Direito: Eliane Alfredo Cardoso Luiz
Escrivã Judicial: Marisa Schoroeder Feliti

EDITAL DE INTIMAÇÃO -COM PRAZO DE 15 DIAS

Recuperação Judicial n° 036.08.003815-3
.

Autor: Ilha Bela Embalagens Ltda.
Intimando(a)(s): CHEDORES e INTERESSADOS da empresa: ILHA BELA EM

BALAGENS LTDA., Rua José Theodoro Ribeiro, 1967, Ilha da Figueira- CEP 89.258-

001, Jaraguá do Sul-SC.

Objetivo: 1) Tendo havido objeção de credores ao plano de recuperação judicial,
seguindo a regra do art. 56 da Lei n° 11.101/2005, convoco assembléia geral de credo
res para o dia 27/0512009, às 14hOOmin. em 1° convocação, e para o dia 02/06/2009,
às 14hOOmin., em 2° convocação, afim de se deliberar sobre o plano de recuperação
judicial apresentado pelo devedora (ordem dei dia), assembléia a ser realizada no salão

,

do Juiz do Fórum da comarca de Jaraguá do Sul. 2) Nos termos do art. 37, caplt, §2°,
-

da LRE, a assembléia será presidida pelo admlnlstrador judicial e será instalada em 1 °

convocação, com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de
cada classe, computados pelo valor, e em 2? Convocação, com qualquer numero. 3) Inti
mem-se e expeça-se o edital na forma e prazo do art. 36 da LRE constando que copia do
plano de recuperação judicial que.será submetido a deliberação poderá ser conseguida
no cartório da vara da fazendo da comarca de Jaraguá do Sul(SC). Prazo fixado: 15 dias
por intermédio do presente, fica(m) ciente(s) de que, neste juizo de direito, tramitam os

autos do processo epigrafado, bem como INTIMADAS para atender(em) no objetivo su
pra mencionado, no lapso de tempo fixado contada do transcurso do prazo deste edital.
E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente
edital, o qual será afixado no local de costume e publicado uma vez.

\

Jaraguá do Sul (SC), 22 de abril de 2009.
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE SELEÇÃO N° 001/2009

A Prefeitura Municipal de Guaramirim, situada na Rua 28 de Agosto, 2042, Centro, 'Guaramirim
�SC, sob o CNPJ n", 83.102.475/0001-16, com seu representante legal Sr. Nilson Bylaardt, Prefeito
Municipal, abre inscrições e estabelece normas para o Processo Seletivo Simplificado de Pessoal que
será admitido em caráter temporário, para atender as necessidades do Projeto OdontoSesc que es

tará na cidade de Guaramirim no prazo de 72 (setenta e dois) dias, podendo ser prorrogado por mais
72 (setenta e dois) dias.Tomamos público, para o conhecimento dos interessados, que estão. abertas
inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, de acordo com a Lei Municipal 2496/2002
de 23/01/2002 e 2529/2002 de 19/04/2002.

1. DO CARGO - 1.1 A seleção destina-se à contratação de Odontológo (03 vagas) com carga horária
de 30 horas semanais e Auxiliar de Higiene Bucal (01 vaga) com carga horária de 40 horas semanais.

2. DAS INSCRiÇÕES - 2.1 As inscrições para o processo seletivo de contratação de prestação
de serviços em caráter temporário, serão realizadas no período de 08/05/2009 a 14/05/2009, no horá
rio das 08:00 às 11 :00 e das 14:00 às 16:00 horas, na Secretaria Municipal de Saúde, junto a Prefeitura
Municipal de Guaramirim.

2.2 Documentação Necessária:
O requerimento de inscrição será entregue ao candidato no ato de sua inscrição, devendo o

mesmo fazer juntada da documentação abaixo:
a) Fotocópia do documento de Identidade: b) Curriculo Documentado (anexar fotocópias dos docu

mentos que comprovem atuação nas áreas a que se refere o presentá Edital, bem como dos certificados '

de cursos ou especialização nas referidas áreas); c) Fotocópia do Diploma (Cirurgião Dentista); d) Fotocó
pia do Registro du Órgão de Classe - CRO (Odontólogo); e) Fotocópia de Escolaridade de Ensino Funda
mentai (Auxiliar de Higiene Bucal); f) Comprovação de experiência na área (Auxiliar de Higiene Bucal);

g) Fotocópia do comprovante de quitação eleitoral e militar; h) Declaração de não acúmulo de

cargo, emprego ou função pública ou de que se trata de cumulação licita, nos termos do inciso XVI e
XVII do artigo 37 da Constituição Federal;

.

3. DASELEÇÃO
3.1 O processo seletivo será realizado em:
, 01 Etapa para o cargo de Cirurgião Dentista que consistirá na Avaliação Especifica Curricular

e Entrevista;
-

• 01 Etapa para o cargo de Auxiliar de Higiene Bucal, que consistirá na realização de Prova

Prática; sendo
,

que para todas as funções as etapas de caráter eliminatório e classficatório, obedecendo aos

critérios do Edital 001/2009.
.

3.2 O edital completo estará afixado no quadro de publicações legais na Prefeitura Municipal de
Guaramirim, situada a Rua 28 de agosto, 2042 - Centro, Guaramirim - SC.

Guaramirim (SC), 06 de maio de 2009.

Aline Mainardi
Secretária Municipal de Saúde

Nilson Bylaardt
Prefeito Municipal
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CQMEMORAÇÃO

comenta.
No entanto, quem preten

de ir atrás de presentes nesses

dias que restam vai sentir di-
, ficuldades por causa da quan
tidade de filhos com a mesma

intenção. Evitando o agito,
Ricardo' Kitz, 32, aproveitou a

passagem pelo Centro da cida
de e adquiriu um mimo para
a mãe. Segundo ele, a escolha
na loja de cosméticos foi fácil,
afinal ela já tinha dado a dica
três meses atrás.

Se você não seguiu o exem

plo e pretende buscar algum
produto somente no sábado,
pode aproveitar o horário
estendido de atendimen
to. Amanhã o comércio fica
aberto até às 17h.

GERAl--�-------'------------,---

Dia das Mães deve movimentar
o comércio nos próximos diasWintel1est festeja

a chegada do frio
Festa acontece na Sociedade Alvorada
JARAGUÁ DO SUL

Neste fim de semana, a So
ciedade Alvorada será o palco
da 21 a edição da Winterfest,
tradicional comemoração re

alizada anualmente no Bairro
Rio Cerro. A festa começa hoje
à noite e segue até domingo
com gastronomia típica, músi
ca e dança.

Criada em 1989, ela exalta a

proximidade do inverno, assim
-

como ainda ocorre em algumas
regiões da Alemanha. Para_feste
jar a chegada do frio, os organi
zadores oferecem uma progra
mação extensa. Nesta sexta-feira,
as portas do salão serão abertas
às 20h. Logo de partida, o pú
blico vai poder usufruir de uma

mesa cheia de cl'ássicos pratos
da cultura alemã. Entre eles está
o marreco recheado, aipim frito,
repolho roxo, eisbein (joelho de
porco) e a schwatzauer (sopa ao

molho pardo). Depois acontece a

escolha da rainha daWínterfest e
,

a apresentação do grupo folcló
rico "Grünes Tal". Para 'encerrar
a noite, tem bane com "Sangue
Latino" às 22h.

Já no sábado, a agenda ini
cia às 14h30 com desfile das
sociedades e clubes de idosos
convidados.' Na sequência, é
a vez da banda "Hügel-Bach :

Musikanten", que toca apenas
canções alemãs. No final da
tarde, quando a' fome tomar
conta dos visitantes, a cozinha
da Alvorada serve, novamen

te, churrasco e bufe completo.
Às 23h, os dançarinos se di
vertem com os instrumentis
tas da "Nave Som".

_

Nó pavi-

Ricardo Kitz aproveitou a dica da mãe e já comprou o presente de domingo

JARAGUÁ DO SUL

A sexta-feira e o sábado
devein ser movimentados no

comércio jaraguaense. Com a

proximidade do Dia das Mães
e o costume de deixar as com

pras para a última chance, as
lojas esperam trânsito intenso
de consumidores neste fim de
semana.

Conforme Sandro Moretti,
empresário e membro do Con
selho da CDL (Câmara de Dirí
gentes Lojistas) de Jaraguá do
Sul, a expectativa para a data
é bastante positiva. Isto por
que, o incremento nas vendas
em comparação a 2008 deve
chegar a 5%. 'Ainda dá para
chegar lá tranquilamente, tal
vez até passar desse número",

Voluntários prepararall! a festa há semanas. Ontem foi dia de decoração

gosto alemã' �
,

e do So� zoção trobol O vqluntários: Ele
o wProcH- w 'também co

/ ,

que ,pdo o comido
u rico poro o servido' é f:effo pelos o'rgonizodores

21° edição do tertest é de cerco com o intuitôde monfer o sabor do
de sete mil p�ssôos nos três dias. culinário, alemã. Do mesmo formo,
Poro receber todos esses visitantes, quem gosto "de músico típico tem
o ,estruturo foi aumentado em 1,1 li chance de, apreciá-lo em tardes
mil metros quadrodo� e no orgoni- donço,ntes no st!b�dô e domingo.

perínanece até a tarde de sába
do. No domingo, o tempo firma
outra vez e o céu volta a ficar
azul. Enquanto isso, as tempe
raturas continuam com grande
oscilação entre o amanhecer e

anoitecer, obrigando quem sair
cedo de casa a aderir às roupas
de mangas longas.

Ainda conforme a meteo

rologista, a próxima massa de
ar frio e seco está prevista para
tomar o território catarínense
a partir de quarta-feira, 13.
Até agora, não há indícios da
entrada do chamado veranico
de maio, que costuma trans
formar o mês em época de ca

lor intenso.

Fim de semana terá chwa,
mas também períodos de sol

lhão externo, - a animação fica
por conta da banda "Enigma"
e do sertanejo universitário de
"Nicolas e Matheus".

No domingo, às 10h, aconte
ce novamente um desfile. E, logo

após, almoço típico, apresenta
ção de danças folclóricas, sorteio
de rifa e bailes. O encerramento
está marcado para as 22h. JARAGUÁ DO SUL

Quem ainda está desconfia
do do frio sentido nos últimos
dias e não tirou os casacos do
armário já pode começar a se

prevenir. Depois de registrar a

',madrugada mais fria do outo

no, a semana vai terminar com

temperaturas amenas, princi
palmente, durante as noites.

Porém, o sol que brilhou
sobre a microrregião desde
terça-ferra, deve dar espaço a

nuvens entre hoje e amanhã.
Segundo Francine .Comes, do
Ciram (Centro de Informações
de Recursos Ambientais e de
Hidrometeorologia de Santa
Catarina), a condição de chuva

KELLY ERDMANN

Sexto-feiro: RS5'
',' ..••.•••..•. ; ....

'

.. , ..

.

Sábado: "tlJrd'e fivrã:'Rfrdos 18h30 os 21h
e R_S 13 após a� 2l�++�\"" : , .

Domingo: livre até os 14h, RS 5 até os 17h
e, no sequência, RS tO'

INGRESSOS'

RS 5
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PRIORIDADE

Faltam calçadas na área central
Presidente da associação de moradores aguarda prefeito sancionar projeto
GUARAMIRIM

Os moradores de Guarami-
.

rim têm dificuldade de passear
pela área central da cidade. Isso
porque em alguns pontos sim

plesmente não existe calçada.
Para solucionar esse problema,
eles aguardam o prefeito Nilson
Bylaardt analisar e aprovar o

projeto que regulamenta a im

plantação e a padronização dos

passeios. Essa é a principal rei
vindicação da lista de reclama

ções da população do Centro.
De acordo com o presidente

.

da associação de moradores do
bairro, Luiz André Hackbarth, o
projeto passou pela Câmara de
Vereadores e foi aprovado pelo
Legislativo em outubro passado.
Porém, o ex-prefeito, Mário Sér

gio Peixer, não sancionou o texto,
que foi elaborado pela própria
administração, com auxilio dos

integrantes da associação.
Esse problema foi levantado

por Hackbarth no ano de 2007.

E, segundo ele, 80% dos 120
moradores da área central que
foram entrevistados na época
aceitaram a parceria entre as

sociação e Prefeitura, 'A popu
lação entra com os materiais

. para a construção das calçadas
e o poder público disponibiliza
mão-de-obra" .

Ü representante acredita
que o exemplo deve começar
pela própria administração pú
blica: "nem na frente da Prefei
tura tem calçada". Conforme
afirma Hackbarth, a associação

.

atua como fiscalizadora do po
der Executivo e para isso rea

liza encontro mensal cem
J.
os

moradores.

DAIANA CONSTANTINO Luiz André Hackbarth: "nem na frente da Prefeitura tem calçada". Moradores também cobram solução

Passeio -citlistico acontece
amanh·ã em Guaramirim
GUARAMIRIM

Alna:Õ.hã, os moradores de
Guaramirim e região podem
aproveitar o dia para a prática
esportiva. A Prefeitura, através
da secretaria de Desenvolvimen
to Social e Habitação, promo
ve o "1° Ciclo Aventura Cross

Country de' Guaramirim". O�
participantes vão dar início ao -

passeio às 9 horas, com a saída
do Ginásio de Esportes Rodolfo'
Jahn. O evento é oferecido para
as pessoas de todas as idades e

cada indivíduo poderá partici
par com � sua própria bicicleta.

'Verb.as liberadas durante encontro
Corndag aprova auxílios financeiros para os agricultores da cidade

O passeio ciclístico não tem ca- GUARAMIRI,M
ráter competitivo. Os inscritos Os conselheiros do Comdag
terão de percorrer 43km pas- (Conselho Municipal de De
.seando .pelas seguintes localí- senvolvímento Agropecuário
dades: Figueirinha, Jacu - Açu, de Guaramirim) aprovaram a

Rio Branco, Tibagi, Guamiran- . verba de R$ 2 mil para a Asso

ga, Avaí e Centro. A duração' ciação dos Bananicultores na

está prevista para aproximada- última reunião, realizada du
mente quatro horas. rante essa semana. Segundo o

Todos os interessados devem presidente do conselho e secre

se cadastrar na secretaria de De- tário de Agricultura, Pecuária e

senvolvimento Social; ou nos Meio Ambiente, João Valdemiro
seguintes locais: Posto 28, DMT Dalpra, a intenção é auxiliar na
Bike,

.

Markolf Bikes, Academia manutenção do grupo.
Impacto, Supermercado Super' No encontro, o conselho
Três e Andardac Hotel. também aprovou o auxílio de

30% do valor total gasto com

o transporte de calcário. E ou

tra ajuda financeira de R$ 100

para os alunos matriculados
no Colégio Agrícola de Ara

quari foi acatada pelos conse

lheiros; O objetivo é assistir fi
nanceiramente os agricultores
do município.

SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA
'HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL W 001/2009-HMSJ

CONVÊNIO-MS N° 1806/2007
OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de equipamentos HOSPITALA·

RES. destinados à SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA-HOSPITAL E MATERNIDADE
SÃO JOSÉ. conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo 1,

REGIMENTO: Lei Federal1 0,52(;)/2002, de 17 de julho de 2002 e LEI COMPLEMEN
TAR N" 49/2005, de 20 de dezembro de 2005, ART, 3° INCISO VII E VIII.

DATA,.HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do
dia 20 de maio de 2009, na Secretaria Administrativa do Hospital e Maternidade São José,
situada na Rua Dr, Waldemiro Mazurechen, 80, Centro, Jaraguà do Sul-SC,

O CREDENCIAM5NTO e abertura dos envelopes serão as 09:15 horas domesmo
dia. na sala de reuniões do mesmo hospital, conforme metodologia prevista no Edital.

Orçamento estimado para aquisição: R$ 417,000,00 (quatrocentos e dezes-
sete mil reais),

•

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esciarécimentos poderão ser obtidos no se

guinte endereço: Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, 80. Centro, Jaraguà do Sul-SC, ou via
Internet no endereço www.ahesc-fehoesc.com.br.

Jaraguà do Sul (SC), 28 de abril de 2009,

Maurício José Souto-Maior - Presidente da Comíssão Temporária de Licitação

tONTA
Segundo o presidente do

conselho, uma conta bancá
ria será aberta para depositar
o dinheiro. A ideia é facilitar
'a movimentação e o controle
dos recursos que passarem pe
las entidades. Presidente do conselho diz que intenção é auxiliar os agricultores
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MÊS DE COMEMORAÇÃO

-

UMA EQUIPE PARA
- '

SERVIR AOS ,C'LIENTES I

Setor comercial é 'responsável por atender as
necessidades dos parceiros e assinantes

. .'
'.

O sétor comercial do jornal os clientes e leitores, contatar
O Correra do Povo é responsá
vel pelas vendas de anúncios,
atendimento aos assinantes,
e leitores e' pelo marketing
da empresa, Este setor é de'

grande, importância, pois
nele a' prioridade é buscar a ATENDIMENTO

satisfação dos clientes e assi- DE.QUALIDADE
nantes. Toda essa preocupa- As 'funcÍonárias Iéssica
ção existe para atender cada Ehmke Kraetzer e Iriane Viei
vez melhor as necessidades ra Porto sãoresponsáveis pelo
dos mais de 26 mil leitores' atendimento aos assinantes,

,

diários do jornal. Diariamente elas ouvemTecla-
Franciene Alves, auxiliar mações, elogios, sugestões, in

administrativa, destaca a fun- cluem novos clientes no siste

ção desfe departamento e sua ma interno, alteram endereços
importância no O Correio. "O de entrega, enfim, tudo o que o

nosso, setor existe para as em- assinante precisar em relação
-presas' ou qualquer instituição às assinaturas são elas que vão
divulgar sua marca, produto 'atender. "Tentamos solucionar
ou serviço. Émuito importante os problemas dos clientes da
o que fazemos aqui, tentamos melhor maneira possível",
levar' aos leitores os serviços complementa [éssica.
que,' eles procuram", afirma Iriane .também é .responsá-
ela que trabalha há dez anos vel pelo mai:keting do O Cor-

'

na empresa. reio do Povo. Ela faz a divul-
A rotina diária dessa se-' gação do jornal, dos eventos,

,ção gira eJ!'1 volta de atender 'pro:q;loç,?.es e patrocínios,

'os parceiros que 'anunciam no

jornal, buscarsnovas parcerias
,e .fazer uma divulg;lÇão' de
qualidade, suprindo as neces

sidades de todos.
'

"

,

Bianca DereHi e Eder Cachoeiro
desenvolvem o programaçõo visual de

.

, cadernos especiais, tematicos e classi-o
ficados. Os dois funciOnarias também
criam os anúncios paro os empTesas

que nõo tiverem um layout pronto, é
só o éliente mandar O material que
desejo desenvolver. Bionca e Eder fa
zem tudo isso em programas como o

Coreldraw1 Photoshop e IIustrator.

�= ",,-�

Equipe comercial trabalha com afinco para atender as necessidades ,dos.clientes

'Cf)
UJ
'"
z

=:'
o::

,�
ü
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IISI"NCO PEUGEOT

Imagens �I)mefl\e para fins ilustrativos. Iampanha prolT\()(kmal PeugtOt lI!'!a. Promoçilo válida p;!liI I) Peugeot 206 Sensslion 1.4L FleJ(. Semente para-quem tínandar cem li Banco Peugrol. <oro entrada"de- 55,946%, conforme s!illufilÇáo a seguI!. Simulação, madaUdade leasing pelo PSA FinanceAfrendamento Mer.anti! S.A., (on,ideraoooo Vl!kukJ Pellge1lt 206
Sensatlcn 1Al Flex, 3 portas, ilno/modelo08l09, pintura sólida. Preço públrro promocionatsugt!ridCt para venda ii vlsta ii partir de R�28.7'16,OO pari! ii Grande São Paulo, rem frete inclu5o, variâvel para as demais�lõe5. Plano 0060 meses, sendG: entrada de R$ 16.065,45 (55,946%) ii vsta ... 60 panelas mensals totais fixas de RS 299,00, tom vencimento di! 1�

(primeira) parcela para 30 dia\.,. Taxa Inreme de Retorno (TIR)M 11,5487% a.a i!O,99% a.m O CH (Cmtoffe.tivo Tot.,I) da o�f.rilçãode arrendamenrc mercantil P. de 15,7121% a.a e- 1,2Z35%a.rn., com inddêmia.delS e TC inclusa no (fT. Valor total do venulc a prazo de RS 34.005,45. Sujeito ii aprovaçJo de rréítto. A� condjçõe.� acimd Jl()dtf�o ser alteradas se
hou'll:!( altera{lie� significativas no mercado ünanreím sem aVisoprtflo. Promcçãn Taxa de Juros Zero válida para tGda a Unha f\oU{lellt 107. Somente para Quem ünanoar com c Banco Peuçeot, com entrada de 5a% ronforme simulaçlioa seguir. SirnulilçMI na Mod!lUdademc (Crédito Direto ao Consumidor) pelo Banco Peugeot, renslderando o veiculo Peugeot
107XR.1Al Flex. 3 portas..ano/modelooa/09. pintura sólida. Pre�publko sugerido para venda II vista ii Pilftirde RS 35.990,00 para a Grande Sáo Pauln.rom frete Induw, vari�vel para as demais regí6es. Plano de 12 meses, sendo: entrada de RS 17,995,00 (50'%) à vista + 11 parcelas men!i.li� totaiifixas de RS 1.600,5ó, com vencmenrcoa P (primeira) pareei<!
para lOdi.ll.l1R deO% a.a e 0% a.m. O EtT da operdção de ftnandamento é de 12,8498% e.e. e 1,0125% e.m, (on.li!JddêruJa de IOF de J% <1.<1. para Pessoa nS1Q (oMl0 rio IOF adicional de0,38% e,t� Indufdo no (oeficiente). Valor total do veit\Jioa prezo dê R$ 37 .20V2. SuJeito'" aplOvaçõo de <rfdito. As condições acima poderão ser eireraõas se houver

<llteraç�sSI91lIfiGltiva> no mercado üoancemsen a�lso pri!\IIo. Peugl!Ot 107 PassiOn XR l.4l Fle�. 4 pertas, pintura sóllda, �no/modelooa/(}9, trerelnõusn Preço público slJgeJtdo paravefldaa vista a partir de RS.39,490,OO. Peugl!otl07 HB XS Mwm!co,.3 portas, ano/modelO. :08J09, FrelosABS, AI condicionado digital, dir�o hldrâullc<l, vldrosetravaselétrlcas..
rodasdeliga aro '5� faróisdeneblilla,sensorde(huva e de ilumlnaçáo, pintura sólida, fret�lnclu� Valorprom�ional de R$ 39.990.00 II vste'sem troca com bônus deRS 2.610,\)0 Já incluso ('JalortabeJa deRS 42.600,00) oferecido IH!Ia Concessionária Stfa5bourg. Somente para Quem finandarrom o Ball(O Peuqect. mm entrada de $4,8OS%, (OIlformesimula�
a segui!. SimulaçJo, modalidade leilsing pelo PSA nnance AflendamentoMeKantil S.A., ({)nsíderando o veí(Ulo Pi!ugeoll07 Passion XR lAl Fiel(, aportes, 08/09, pintura sólida. Prl!Ço públlcu sugerido para venda à vista: a partir de RS 39.490,00 para todo o Brasil, com trere lnduse. Plano de.6O meses. sendo: entrada de R$21.642A9 (54.805%) ii vista + 60

percees mensats tctahfixas deRS 44!.00, cxnvencimentc da l' (prlme!ra) parcela para JOdias. riR de.16,6269%a.a. e l;29%a.m. O CIT da ope�o de arrendamemo mercantil é de 19.0306% a.a. e 1,4623%a.m., rum inddendade IS e TC lndusa no CEI Valot totat do veículo a prazo de RS 48.581,49. Sujeíto a aprova��ode crédito. A,(Ondiçôes acima pbderão
ser alrerades se houver altl!1açÕeS significativas no mercado financeiro, sem aYlso prévio. Psugwt 307 HB P�n,e Paék, l.ól nex. 5 coras, pintora sólida, ano/modelo 08/09, equlpadode.sárie rum Teto solar, Freios ABS, Air Dag duplo. todas de liga·leve, "r·condidonaOO, dlre.çao hidraulica, vidros elétricos e. trava etétrkas nas palias - (ond�s Espe<lais de
pagamento. Estoque dasCon,essiolláriasPeugeotparticipante}deSC: P1!ugeof 206 sensanen 1,4l FJex. 3 portas, pintura sóflda, ano/modelo 08109;-Olounitlades; Peugeotl07XR 1.4l fll'X, 3 ptlltas,pinturasóllda, ano/modelo08!09-01 unidades; Peugeot 207 sasscn XR 1.4l Flex., aportas, pintura sólida, ano/mode!o08i09 - 01 unídadM�feug�t 207 HSrS
Mecâniw, 03 Por1ils.píntura .rolída, ano/modelo. :08/09- 05 unidades; Peugeot 307 H8 Presenr.:e Patk. 1.61. Fler,OS PlIrtas, pintura sólida, anO/mod�o. :08/09- 10 unidades; PrazB dI! vígendil da promoção de 06IOSnOO9 a 1510511.OO9, ou enquanto dura�m ose.stoques. Fotu� soml!nte pilra fins ílu.trdtivos. Prom�o vâlidd pilfd <IS CBncessionãlias'Peugwt e
ndo cumulativll para OutrdS promoções. Par.! mais informações sobre preços e condições epeda!s, cOllSultea Rededt'!Coru:es.sion,hiM Peugeol J)drtlcipantes, ligue para0800 703 2424 ou ac�e WV1W.pt>U9eot.(om.bf. Ou�idolia do Sdnco Peug�t, Iigu@para08oo771 9090. e 5AC - Serv!�o de ArendimE'llto ao Oientedo Banco peugeot. 0800 771 5515(11,1 iI(�se:
www.pt!Ugl!Ot.(Offi.br.

De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às 17h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE P�ER

CAEP - Centr-al de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda Iubrjftcantes TOTAL.

Stras'bourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
Rua Reinoldo-Rau, 414

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344�7000
Brusque - (47) 3355-4500
Rio do Sul - (47) '3522-0686
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRmm

,Entre o gâlinheiro
e o chique,iro

Para a maioria de nós, a gripe sempre foi
uma chateação que temos de nos 'submeter
todos os anos, como pagar o imposto de ren

da ou ir ao dentista. Então, ao primeiro espir
ro nada de pânico, porfavor! Não sei se isso

ajuda, mas na última vez que o ser humano
entrou em parafuso por causa de um vírus,
a ameaça de pandemia vinha do galinheiro,'
lembramos? Em 2005, o frango pagou o pato
pela gripe que apresentou ao mundo uma al
ternativa menos épica do que normalmente se

imagina para o apocalipse. O homem moder
no está preparado para todo tipo de fim - da

tragédia nuclear à catástrofe ecológica -, mas

nada lhe assusta tanto quanto o fantasma me
dieval ela peste, cujo bode expiatório dá vez é
o porco. A gripe suína gestada nos chiqueiros
do México com os mexicanos dizendo que ela
foi gestada nos chiqueiros americanos, dei
xou o mundo em pandemônio. Tomàra que,
a exemplo da similar aviária de quatro anos

atrás, esta também seja só um mal passageiro
- nunca mais se ouviu falar to tal vírus oriun
do dos poleiros da Ásia.

Lá o vírus da .gripe parece estar adormeci
do. Os cientistas dizem que se voltar a haver
uma gripe devastadora, similar a de 1918, a
chamada gripe espanhola, é da mesma pro
víncia chinesa que gerou a gripe do frango,
que virá a dita devastação. Os vírus da gripe'
-que caem corno chuva nesse óceanó de aves

domésticas que vagam a vontade por hortas, '

lavouras e lagos, podem se propagar e trocar

genes de maneira desenfreada. Nessa região
da China a população tem a seguinte teoria
na.hora dese alimentar: se mexeu, tem quatro
patas e se não'é mesa, come-se. Nesses merca
dos o sangue dos animais corre como água da
chuva pelo chão dos apertados corredores, e

r quem trabalha nesses mercados, literalmente
dorme. com os animais.

Ninguém com certeza sabe quando e onde
surgiu a gripe espanhola, mas quase certa

mente não tenha sido na Espanha. Por ser

um país neutro durante aqueles tempos de I

guerra mundial, não havia censl),ra na Espa
nha durante o conflito e, ao que parece a gri
pe foi impropriamente batizada porque, em
maio de 1918, foram divulgadas naquele país
as primeiras notícias sobre o ·surto. Mais de
50 milhões de pessoas morreram em todo' o
mundo - pelo menos três vezes mais do que
durante a guerra. Foi a pior pandemia que se

tem registro na história, 5% dos infectados
morreram e boa parte em até dois dias depois
do contágio.,

'

Recomenda-se, desta vez, que a gente lave
mais asmãos, beije menos' na boca e se infor
me nos jornais a respeito da doença, para não
ficar sem assunto por esses dias. Definitiva
mente, a fila das más notícias não anda. Mas,
vamos nos' acalmar, vai passar!

VARI'EDADES�----'-------

:JOINVIUE
• Cine Cidade 1
• Drogonbgll Evoiution (le,,) {14h40 2..todos os dias)

-

Es!\j;Tõo A fim de Você (leg)
(1911:' O .:: t.9d�� os dias) •

• Eu Odeio O Dió Dos Namorados (leg)
{1�h40 -todos os dias}

.. Cine Cidade 2
j' XMen Origens Wolver.ine (leg}
(14h20, 16h40, 19h, 21h20

Conversando
com mortos

Bertrom é um robúgento dentisto
que desenvqlve o habilidade de ver gente
morto. Pessoas mortos muito irritantes.
Mos quando um fantasma bom de con

verso o envolve num plano com suo viúvo
6wim, Bertram fico em uma cômico situ
açõo entre o vida e o vida póstumo.

RICKY GERVAIS TÉA LEONI GREG KINNE

Lr.sA GENOVA

Diagnóstico
inesperado

Alice sempre foi uma mulher de
, certezas. Casado e mãede três filhos já
odultos, elo é professoro tltulnr em Har
vard. Perto de completor 50 anos, Alice
começo o esquecer. No início, coisas sem

importância, até que, um dia, elo se per
de o cominho de coso. Um diagnóstico
inesperado oltera poro sempre suo vida. _

NOVELAS

PARAíso
Antero nõo se intimido com os ameaças de Ma
riano. Eleutério pede poro Zeca pensar bem nos

problemas. Rosinha diz poro Tobi que aceitaria
ficar com Zeca. Otávio e Mario Rosa aconse

lham Alfredo Modesto o tomar cuidado com o

que falo no rádio. Antero e Mariano discutem
sobre o destino de Mario Rito. Geraldo comu

nico poro Ricardo e Otávio que vai transmitir
seu programo 'direto do festa. Auroro e Norberto
tentam adivinhar ó verdadeiro motivo do festa
qúe Antero vai fazer em suo fazendo.

CARAS E BOCAS
Gabriel nõo entende o que seu relacionamento
tem 'o ver com o situoçõo financeiro de Daf
ne. Dafne diz o Bionco que teme o reoçõo de
Gabriel. Denis posso o noite com Simone e 00

voltar poro coso confesso que está apaixonado.
Judith combino os próximos passos de seu pln
no. Jondir conto o Gabriel que Frederico esteve
no bar conversando com suo mõe. Socorro re
tribui o visito e levo um de seus quitutes poro
Frederico. Dafne comento com Totiono que en

controu uma chove de fendo no ar condicionado,
do galeria.

CAMINHO DAS íNDIAS
Silvio aceito ficar com Murilo. Kochi convence
Movo o nõo viajar poro o Brasil. Rovi conhece
o noivo que Pondit arrumou poro ele. Chonti
consegue o endereço de Shonkor. Silvio con-

'

to o Aído que está morando com Murilo. Inês
comento com Melisso sobre o ajudo que Tônio
está dando o' Torso. Roj se preparo poro viajar
00 Brosil. Codore sai de coso. Ohdino conto o,
Inês que Codore contratou um hocker. Codore
se encontro com o hocker, que lhe informo que
conseguiu descobrir os senhas dos contos ban
cários de Raul.

PODER PARALELO
Tony aviso logo que vai levar os euros. logo diz
poro Tony ir desarmado. Os funcionários do al
fândega pedem poro Paulo o acompanharem.
Coló, tenso, espero o so'ído de Paulo. Paulo
sai e Colo ficá aliviado. Paulo abraço Tereza,
suo esposo. Colo aviso Tony que Paulo eStá com

eles. Tony aviso Gig(que vai sair. Teó diz poro o

delegado qúe ele nõo pedeselr do coso. O de
legado diz que Téo está sendo investigado e que
nõo pode deixá-lo trabalhar no coso.

PROMESSAS DE AMOR
Felipe sente vontade de beber e Leonor diz que
ele preciso voltar o frequentar os reuniões dos
Alcoólicos Anônimos. Ele diz que quer aprender
o lutar poro se defender. Perpétuo diz que eles
podem oferecer aulas de defeso pessoal no

ONG. Leonor comento que Valente poderio dor
aulas. 'Juno tento acalmar Gór e chamo uma

médico. Dro. Carla examino Gór e aviso que elo
está, perdendo o bebê. Gór se desespero.
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Novela passa
por �udQnças
Tentando levantar a audiência da
novela Promessas de Amor, em São
Paulo - que tem registrado menos

do que dez pontos no Ibope -, Tiago
Santiago Investirá em mutantes,
como uma mulher supersônica e um

.

homem bomba. Além disso, reescre
veu capítulos do folhetim aceleran
do acontecimentos da trama, como
um atentado ao personagem de
Luciano Szafir:

Glória Perez
sobre câncer
Após retirar um côncer na tireóide
a autora Glória Perez disse que essa

não foi sua pior experiência. "Não foi
a pior nem a mais dolorosa notícia
da minha v.ida. Já enfrentei pior",
desabafou. O próximo passo dela: fará

. quatro meses e meio de quimiotera
pia preventiva. Serão seis sessões. O
câncer não se espalhou pelo organis
mo, mas ela sofrerá efeitos colaterais
detrotnmente.

SUDOKU

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

repetir números em cada linha e cada coluna. Tombem
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

:SOLUÇÃO

Gaivão irritado
em programa
Gaivão Bueno ficou incomodado
com o fato de Ana Maria Braga
ter dado uma pausa, duas vezes,
na participação dele no programa
"Mais Você", durante a graSração
do especial sobre Ayrton Senna. O
áudio vazou nos bastidores e deu
para ouvir o locutor reclamando que
nõo estava gostando de esperar. A
Rede Globo nõo comentou sobre o

assunto.

De 6 a 9 de maio
�

o melhor clic sere presenteado pelo
Canil 80by Dolly

r-;:;a fazendo pose para o

Clic do Leitor! Ela foi fologrofado
pela Ano Paula Píttoli.

• Adestramento de cães • Aluguel de cães para guarda •

• Banho e Tosa • Creche para cães •

• Compra e venda de filhotes • Hospedagem •

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

VI ÁRIES

\�S' (20/03 o 20/04)
I' Você estará mais
r [ fechado e sujeito o

crises. Sentimentos

antigos voltam a incomodar
poro que você dê um bosto.
Plutão lentamente despede"se
de Vênus e você deve se unir o
essa energia e despedir-se de

.

relações ruins do passado.

)(
GÊMEOS
(21/05 A 20/06)
Hoje durante todo
dia seu foco prin
cipal será o traba�

lho. É possível que você sinto
certo clima de instabilidade
nessa área de suo vida, porém,
não preciso ficar preocupado
com os acontecimentos, pois
tudo é passageiro.

. A influência de áreas de instabilidade sobre
o Estado provoca chuva em todos as regiões. t- Fases lia IlHi

.. ·v Temperatura permanece baixa. 5(1:

-CRESCENTE CHEIA MINGUANTE NOVA
:;

115 9/5 17í5 25/5

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE SABADO DOMINGO. SEGUNDA

MíN: 12° C MíN: 15° C MíN: 14° C
MÁX: 19° C MÁX: 27° c MÁX: 26° C

Nublado com pancadas Sol com pancadas Sol Sol
de chuva de chuva

TOURO ,_.....,
CÂNCER

(21/04 A 20/05) <" � (21/06 A 21/07)
O dia promete sur- ;��._.;:, O dia está ótimo
presos em suo caso. : ; poro sair se diver-

.

dos relacionamentos.
.

.

tiro CasQ tralialhe··
Ao mesmo tempo Plutão despede- com arte e criação você terá
se de seu regente e você sente dois dias de maravilhosos
'essa energia muito daramente. insights e renov.ação de suo

Certo sensação de olívio e illegria capacidade criativo. Elabore
vai tomando conto de você cada novos projetos e espere pelos
vez mais o cada dia. bons frutos rapidamente.

l.� LEÃO .

�..:> (22/07 A 22/08) .

.::: '} Hoje você pode
..-;).� sentir certo ins-

tabilidade em seu

mundo mentol. Não permito que
pensamentos negativos invadam
suo mente e contaminem suas

emoções. Vida afétiva e social
em alto promete novidades e

agradáveis encontros.

l1f
VIRGEM
(23/08 A 22/d9)
Hoje o dia está

.

. ótimo para você
elaborar novos

projetos profissio'_ais. Suo mente
estará livre para criar. Apenas
·a(ente para não permitir que
pensamentos confusos contami
nem o seu dia, pois isso poderio
atrapalhar seu processo criativo.

#
LlBRA-
(23/09 A 22!10)
As tensões em seus

relacionamentos

começam o dimi
nuir. Mesmo com o movimento
retrógrado de mercúrio que
costumo atrapalhar o andamen
to de coisas simples do dia o

, dia, o fase que está entrando é
de maior paz e tranquilidade;

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12).
Nesta fase em que
mercúrió começo
o movimento de

retrogradação você pode esperar
por algumas surpresos em suo

vida afetivo. É bastante possível
que alguém de seu passado volte
pora esclàrecer algumas questões
que ficaram sem compreensão.

o CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2009

DIVIRTA-SE

Divertimento
No ônibus, unia loira estava importu
nando a todos, tagorelando banali
dades. Ouando um sujeito teve uma

brilhante ideia e entregou algo para
que a loira lesse. Para o espanto de
todos, a loira se entreteve nó pedaço
de papel durante toda a viagem.
Alguns passageiros foram agradecer o
sujeito que conseguiu fazê-Ia parar de
falar besteiras:
� Afinal, o que estava escrito
naquela folha?
- Muito simples. Na frente estava
escrito "Olhe atrás" e atrás estava
escrito "Olhe no frente".

AQUÁRIO·
(21/01 A 18/02)
Durante os

próximos dias é

possível que você
percebo alguma instabilidade.
Não se preocupe, é passageiro.
Procure apenas se abrir poro
o boa fase que êstá viv�ndo e

focar nos energias positivos que
o Universo'tem enviado o você.

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)
Hoje o lua posso
pelo seu signo e

você firo natural
mente mais sensíVel

do que já é. Sentimentos nostálgi-
cos, necessidade de aconchego e
de estar entre os seus são apenas
alguns dos sintomas que você
sentirá durante todo o dia.

CAPRICÓRNIO PEIXES
(22/12 A 21/01) III.. . (19/02 A 19/03)

",.(". Hóje você �eve ti- •• ��je o dia está
ror suo neíte poro "..,�. otlmo poro se

se divertir com . dedicar à medi-
os amigos ou mesmo namorar. tação e 00 equilíbrio interno.
Trabalho é importante e você Aproveite poro rever suo

está passando por uma fase de filosofia de vida e religiosida-
grandes conquistas profissio- de. Faço orações e dedique-se
nais. No entonto, você deve tirar 00 contato mais intenso com o

alguns períodos poro descansar... ' Universo.
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VARIEDADES���---��-

o casal, Heleno e Waldir Anacleto,
cõmemora no dia 12, bodas dê
prato. Seus filhos Vanderléia,

Everton e Taise, os parabenizam.

Parabéns 'para Eliane Franke, que'
colou grau dia 24/4 em pedagogia .

-

pelo Unerj. Sucesso!
.

No foto o Sra. Lídia S. Demarchi,
que no dia 20/4, completou

80 anos. Felicidades!

Hoje Andréia Einsfeldt completo
idade nova, e paro o alegria do

família, está á esp.era do chegado
do primeirá filho,

Mario Luiza. Felicidades!

No 'dia 2 Jackson Jagelsky
comemorou idade novo.

A namorado Andriéli e

parabenizo, desejando todâ
felicidade do mundo!

Tia pépe, o filho Guilherme e o

marido José, desejam muitos
felicidades pára Claudete liefter,

que no dia 10/4 comemorou

idade novo. Parabéns!

Marcos Bier comemorou idade novo no dia 2/4.
Os pais e todos os irmãos desejam muitos felicidades.

Na foto Noel que comemorou no dia 7/4 idade novo e Rose que dia 29/4
também festejou idade novo. Felicidades poro o casal!

Os pois Agathe e Bruno Volles jutamente de toda a família, desejam
.

muitos felicidades poro Margali Bruns,.que hoje completo 50 anos.

Parabéns poro o belíssimo Aline Badjak,
que no dia 14 comemora idade llova. Seu

.�amorado José Augusto e seus familiares,
lhe desejam muitos felicidades!

Parabéns 00 casal Heinz e
Ignez Lescowicz, que no dia
2'comemorou bodas de ouro.
Todos os familiares desejam

muitos felicidades!

Schoion P. Ponticel1i comemorou
idade nova no dia 31/4. Quem

desejo felicidades é o namorad�
.

Bruna Schroeder.
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Ocupar cargos de Itderança é o que
motiva os franceses a morar no país _
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SEJA UM
TÉCNICO EM ENFERMAGEM-!

MATRíCUL:AS ABERTAS!

Início das aulas: 03-de agosto de 2009
Período: noturno Duração: 30 meses

MATRíCULA GRATUITA
MENSALIDADE: R$ 210,0-0*

( valor com desconto para pagamento até a data do-vencimento)

ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMA-GEM JARAGUÁ
Rua Prafa Adélia Fiscner; 303 - Baependi (ao lado KG Motos) Jaraquá do Sul- S.C.

-

Tel.: (47) 3376-4296 I esc.olaetei@gmaiLcom

RECRUTA CANDIDATOS

www;sesisc.org.br
(link: Trabalhe conosco)

SES/se
$JS!entil FfHJ.erjJçiiç das lrtdústrla.ti

do Estada de Sa/tta Calarlna

PÓS:-GRADUAÇÃO
GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Objetivo Ç.ieral: Proporcionar aes participantes o conhecimento e a

qualificaçâo pára atuação em gerenciamento de projetos segundo as
diretrizes dQ I'MBQK(B) (Projéct-Mànagement Body of Knowleqge)

.
desenvolvidas pelo PM1® (Project Management Instttuíe), dê forma a

contribuir para, o sueesso no desenvetvimerrto .e frnplernentaçâo de projetos
nas orgànízações.
Início: 19 _de Junho de 2:009'
Encontros quinzenals: 6" feira das 18h30 às 22h30
sábados das- 8h às 12h e das 13h às t7h

PÓS-GRADUAÇÃO
MODA: GESTÃO E MARKETING

-

Objetivo Gêt�l: Formar especialistas na criação, planejamento. e gestão d.e
estratégíes de marketing e moda tanto no âmbito da -indústria do vestuário
.como da indústna têxtil, qualfficando efnpresános e empreendedores que
desejam atuar neste segmento, a partir de urna formação teéríca e prática
sobre. os príncíptos da Moda; do Planejamento e Gestão dó Marketing d�ntrd ,

de um mercado cada vez mais competitivo.
Inkio: 19 de Junho de il009

Encontros quínzenats: 6" feira das 18h30 às 22h30
Sábados das 8h às 1Zh e das 13h às 17h

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OPORTUNIDADE
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I
Palestra motivacional será realizada em junho para inaugurar o novo trabalho

Se você está a procura
de um emprego ou preclsa
contratar um profissional,
basta buscar uma agência
de Recursos Humanos.
Com o trabalho oferecido

pelas comissões de
funcionários capacitados
para fazer a apresentação
do seu curriculum ou a

índtcação do candidato
ideal para o trabalho, os

empresários e os interes
sados em uma colocação
profissional podem ficar

EXPEDIENTE
• Coordenadora:
Patrícia Moraes
• Jornalista:

Dalana Constantino
• Programação Visual:

Blanca C. Deretti
�

• Textos: Agência O Globo
• Comercialização:
O correto do Povo'

(47) 2.106-1919

tranquilos.
. Em Jaraguá do Sul, os

profissionais das agências
de Recursos Humanos
estão unidos para prestaro
melhorservlço tanto para
as empresas como

também para os candida
tos a uma vaga nomercado
de trabalho: Através dos
núcleos setoriais da ACijs
(ASSOCiação Empresarial
de Jaraguá do Sul) e da

Apevi (Associação - das
Micro e Pequenas
Empresas do Vale do

ttapocu), os representan
tes de agências do

município agora contam
comseu próprio centro.

.

Kauê Wesley
München, de apenas 23
anos, proprletárto de uma

. agência de RHna croade,
é o coordenador do
Núcleo de Agências de
Re.cursos Humanos da
AciJs e a Apevi. El.e está a

(47) 3371�8075

wwwllback.com�br
selecao.jaraguadosul@back ..com.br

CÉSAR JUN"ES

Kauê Wesley München é o

coordenador do Núcleo de

Agências'deRH

frente desse projeto
inovador. Os objetivos
são reunir empresas do
mesmo segmento, tornar
o trabalho cada vez mais
transparente e melhorar
o atencfímento ao cliente.

De ac o r d o
i

c o m

Munchen, o núcleo
também vai trabalhar
com o público. Serão

realizados eventos de

capacitações para os

candtoatos. ;'A ideia é
desenvolver o associati
vismo, promover o

fortalecimento da classe
e apresentar as funçõese
atividades das agências
de RH".

o Correio C!l9 p()vo.· Quais ;as vantagens<�ue I.Im
c�ndiC!lato Sk um'� vaga d� emprego, P9(jer'� t�r '�Q

"

passar poruma agen'cia deRecl.lrsosHUIlUlnos?

KauêWesley Munch�n - Uma das varitagensé q�e o
çandidato dei.xaná· seu ourrleulum em úm' bçmeID de

dados. que'sêrá .diréclonaqo p'à.ra as emsresas. 80m

iceSSe direcionamento, os eentratahtes vão receber.o
Com a 'intenção de

perfil ideal do fUl'lcion�'rib para a vaga oferecida. A

Pla;l�a:tr� n����vdae�i�: "ãg�nQia de RH também faz umà avaiiaç�e1(ldiviâUal
çlo, RfQfissrqnal 'antes, de ser ali>,resentado r?'ara as'

está agendada para o dia �, •
ôiversas emp.resàs,3 de Junho, no Centro

Empresarial de Jaraguá
do Sul, a partir das 19
horas. O mlnlstrante será
Carlos Dutra.. E, o tema a

ser apresentado vai

passear pelo campo das
, atividades dos profissio
nais das agências de
Recursos Humanos. Os
interessados em partici
par da capacitação
devem entrar em contato
com Paula, através do
telefone 3275-7012.

QCP ..;. Quais as .áreas de trabalho 'mais .so�,çadas
pelos interessados a um emprego?

d a sexta·felra das 8:00 as 11 :30 ,e das 13:30 as 17'30. oto: de segun
a

.

'

,

HoráriO de atendlme. -
.

.

DEGUSTADOR· Ensino médio completo. Desejável experiência naérea,

MOTORISTA- Ensino fundamental completo. Ser habilitado na categoria B. Horário das 7h30
às 17h18 de segunda·feira à sexta-feira.

, AUXILIARDE PRO,PUÇÃO·-EXp'ertência como preparador de tiritas. Disponibilidade para trabalhar de gôndolas.
em horário normal.

'

\ -

SECRETÁRIA � Ensino médio completo. Experiência na áre? Disponibilidade para trabalhar no
ÀUXILlAR D� PRODUÇÃO. QUINZE VAGAS- Ensino funp.iimental completo, para atuar em .horáriodas13hàs.22h.ou12h30às21h�Oesábadosalternados.

'

Massaranduba. Disponibilidade para trabalhar em turnos.

TORNEIRO�ONVENCIONAL·.Com experlênclana área.
ESTÁGIO EM PSICOLOGIA· Cursando o ensino supenor em pscoloqia Disponibilidade para
trabalhardas 8h30 às 12M edas 13h30 às 16h. VENDEDOR TÉCNIC:O INTERNO· Formação técnea em mecânica-e com conhecimento em

'

leitura e interpretaçâo de projetos mecânicos. Desejável .experlêncla na área. Horário das 7h30
às 17h18 de se€lunda�feira.à sexta-telra.

VENDEDOR INTERNO· Ensino Médio completo, ter disponibilidade pâratrabalhar das 14h às 22h e

OPERADOR DE CAPTURA AO VIVO (CAV) NI· Ensino médio cornaete, conhecimento em fins de semana, experiência em vendas ou atendimento ao público e conhecimentos em

informática básica. Desejáverterexperiência na área. Disponibilidade paratraba!h�r4 horas pordia. informática.

-

REPOSITOR - URGENTE - Ensino médio completo, Para limpeza, abastecimento e organizaçâo VIGILANTE - Ensino médio completo ou em curso. Possuir curso de vigilante EM DIA.

SERVENTE DE LIMPEZA - Disponibilidade para atuar em horário normal.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO•

Gestão eu ropeia
Há 17 mil franceses no Brasil, e-as áreas que mais
contratam são gastronomia e marketing

Com a globajizagã-o e

os avanços tecnológicos,
hoje não há fronteira para
os negécros. Os brasilei
ros realizam transações
nas mais variadas áreas
com países como Estados
Unidos, Canadá, China,
J,apão, Chile eArgentlná: E
um grande aliado dos
verde-amarelos são os

frances-es, Não à toa, em
2009, será comemorado
o "Ano da França no

Brasil", com eventos e

parcerias, Atualmente, 17
'

mil franceses moram no

país. De acordo com o

headhunter (caça
talentos) Pedro Amaral

Dinkhuysen, as áreas que
mais contratam esses

europeus são gastrono
mia emarketing(veja mais
ao lado) .. "A objetividade do
francês completa o jeito
emotivo e· flexível do
brasileiro. A junção dos
dois é perfeita", destaca

ele, que é diretor-geral da
Stahton Chase, do Grupo

ALMOXARIFE

JARAGOÁ DO SUL
OPERACIONAL

Faço. "Há muitas oportuni
dades de negócios no

. Brasil, principalmente em

gastronomia", fala o

francês Patrick Ferry, de 54
anos, chefe executivo do
restaurante P. Verger, no

lbirapuera, que esta no país
há maisdeuma década.

Jeitinhobrasileiro
o economista François

Dessa, de 45, deixou a

França' há oito anos para
presidir o Banco Socíété
Générale.Brasil, na capital,

.

e ser vice-presidente do
Conselho Deliberativo da

Aliança Francesa de São
Paulo. "A grande diferença
nos negócios é que o

.bt a.s i le+ro é flexível"
enquanto o francês é
bastante conservador",
c-ampara. o especialista em
recursos humanos francês,
Jacques Métadier, de 42

anos, trabalha há nove em

São Paulo. Hoje, é diretor
de RH e da Académia Accor
América Latina, unidade de

I-----------------�·---------�----------·�---------------------------

� '., I

Dicas*da
'L(l)gua Portuguesa

com .: o Professor Marinelli

negóoios do Grupo flf;c"or,
que atua no setor hotelél'ro
e de serviços, "No Brasil, é
fácil crescer porque há
mais oportunidades de

trabalho," A administrado
ra de empresas. Nathali.e
Tessier, .de 40, deixou a

Ifha de Guadalupe, colônia
francesa no Caribe, pata
morar no Brasil. "O
brasileiro consegue se dar
bem em qualquer situa- -:::
ção. A convivência com a

equipe de trabalho é mais

fácil", afirma a diretora de
novos negócios e serviços
da Whirlpool, rnultlnacio-:
nal de eletrodomésticos. O
advogado paulistano
Edson da Fonseca, de 36

anos, vai realizar em julho
um intercâmbio cultural de
um mês na França, pela
agência CI. "Com a

fluência na língua, espero
ter oportunidades de

negócios com empresas
francesas", diz o proprietá-
rio do escritório Lobregate
Fonseca.

Desejável noções em orientar estacionamento escolar.

Disponibilidade paiaatuardasJ7;OO ás 22;30 horas.
OPERADOR (A) DE CAIXA
Disponibilidade para atuar no segundo turno.
OPERADOR (A) DE CORTE
Conhecimento na função, noções de talhação.
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.
Disponi bilidade para atuar em C orupá.
OPERADOR (A) DE MÁQUINA
Conhecimento em corte de plasma e furadeira.
Disponibilidade para atuar em horário normal.
OPERADOR (AI DE PRENSA
2° Grau Completo. ou cursando. Desejável noções da

função. Disponibilidade para atuar no bairro Estrada
Nova.
PADEIRO
Desejável vivência na função.
PINTOR(A) INDUSTRIAL
Conhecimento em pintura com pistola. Disponibilidade
para atuar em Corupá.
SERRALHEIRO (A) ,

1 °Grau cursando ou completo. Conhecimento na função.
TALHADOR(A)
Desejável vivência na função. Disponibilidade para atuar
em horário normal ou 2° turno.
TORNEIRO(A) MECÂNICO(A)
Conhecimento em torno convencional: noções de lerrura
e interpretação de desenhos mecânicos. Disponibilidade

.

para atuar no bairro Chico de Paula.

ZELADOR(A)
Conbeoírrento na função.

ADMINISTRATIVAS
AGENTE DE ATENDlMENTO- TELEMARKETlNG
Desejável vivência na função.
ANALISTA DE PCP

Desejável ensino superior em andamento ou completo.

Conhecjmento na função. Desejáv.el noções com
rriontagem.de móveis.
AUXILIAR DE CORTE_
1 ° grau cursando ou completo. Vivência na função.
AUXILIAR DE COZINHA

Desejável vivência na fuhção.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1° grau cursando ou cómpleto.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
2°graucursando ou completo.
BORDADEIRA
Conhecimento com máquina digital de bordado.
Disponibilidade para atuar em2° turno.
COZINHEIRO(A)
Conhecimento na função. Disponibilidade para atuar em
horário normal.
ESTAMPADOR(A)
Vivência na função. Disponibilidade para atuar em horário
normal otI2° turno.

ENFESTADOR(A)
Vivência na função.
Desejável vivência na função. Disponibilidade para atuar
em horário normal ou 2° turm.
MONTADOR(A)/SOLDADOR(A)
Conhecimento emsolda mig e elétrica bemcorro leüura e

interpretação de desenho mecânico. Disponibilidade para
atuar em Corupá.

'

ORIENTADOR(A) DE ESTACIONAMENTO
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DaasRodas
Inslgsldal

'�··N www�1grupbmeta-�com
Conhecimento na função no segmento metalúrgico.
ASSISTENTE DE RH
Conhecimento no cálculo defolha de paçarrsnto: cartão
ponto; rescisão; férias. Desejável vivência em escritório
contábil.
AUXILIARADM INISTRAJIVO
Superior completo ou cursando. Desejável vivência em

pesquisas de editais na internet.

CONSULTOR(A) COMERCIAL
Conhecimento com vendas. Desejável Vivência com

telefonia móvel. Disponibilidade para atuar emJaraguá do
s'ul e região.
ESTILISTA
Conhecimento em Corei Draw. Disponibilidade para atuar
no Bairro Vila Rau:

ESTAGIÁRIO(A) DEENSINO MÉDIO
Necessário estar cursando o '2° ano do Ensino Médio.
Conhecimento de informática.

ESTAGIÁRIO(A) SUP. EM DIREITO
Cursando ensino suoenor a partir da 6° fase.
Conhecimento em informática.
EXECUTlVO(A) DEVENDAS
Desejável vivência em vendas de propaganda e

publicidade.
FATURISTA
2° Grau Completo. Vivência nà função.
INSTRUTOR(A) DE:lNFORMÁTICA
Preferencialmente Ensino Superior em andame.nto ou

Completo. Disponibilidade para lecionar a disciplina de

manutenção e montagem dê computadores.
LíDER DE PRODUÇÃO
2°, Grau Completo. Conhecimento na ·função.
Disponibilidade para atuar em2° turno.
NUTRICIONiSTA
Ensino superior completo em Nutrição. Possuir. registro
no CRN. Disponibilidade paraatuarern torárío normal.
ORIENTADOR(A) DE ATENDIMENTO .

2" grau cursando ou completo. Disponibilidade para atuar
aos fins de semana.

VENDEDOR(A) EXTERNO(A) -SETOR ALIMENTíCIO
2° Grau Completo. Conhecimento em vendas externas.

Disponibilidade para atuar emJaraguá doS uI.
VENDEDOR (A) INTERNO fA)
2 ° grau cursando ou completo. Desejável vivência na

função. Disponibilidade para horário comercial.
VENDEDOl!(A) INTERNO(A)
2 °

grau cursando ou completo. Desejável vivência em

vendas de calçados. Disponibilidade para horário
comercial.
V.ENDEDOR (A) PEÇAS
Disponibilidade para atuar no centro. Desejável ensino
médio completo ou cursando. Conhecimento em

autopeças. Vivência na função.
VENDEDOR(A) TÉCNICO(A)
Ensino Técnico em Mecânica cursando ou

completo.Vivência em projetos mécânicos e venda de

equipamentos. Disponibilidade para atuarem Corupá.
TÉCNICAS

ENCANADOR(A)
Desejável conhecimento na função. Disponibilidade para
atuarem horário normal.
ELETRICISTA AUTOMOTIVO
Conhecimento em elétrica automotiva'. Disponibilidade
para atuarem horário comercial.
FRESADOR(A) CNC
Co.nhecimentq em fresa CNC: noções de leitura e

interpretação de desenhos rreeânicos, cento de usiraçem
Disponibilidade para atuar no bairro Barra do RioCerro II.

PINTOR(A) AUTOMOTIVO'
Conhecimento na função.
TORNEIRO CNC
Conhecimento em fresa CNC: noções de lenura e

interpretação de desenhes mecânicos, cento de
. usinagem. Disponibilidade paraatuar no bairro Barra do
Rio Cerro lI.

GUARAMIRIM
OPERACIONAL

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
. Disponibilidade paraatuarem1 'turno ou 2'turnoou3°turno.
COSTUREIRA(O)
1° grau cursando ou completo. Disponibilidade para
primeiro ou segundo turno.
MECÃNICO AUTOMÓVEIS
Desejável conhecimento na função. Disponibilidade para
atuar em horário normal.

.

PASTEIRO - ESTAMPARIA
Conhecimento em produção receituário e pastas para
estamparia.

area denormas tecnícas de qualidade,
INSTALADOR(A) DE CENTRAIS TELEFÔNICAS
Atuar na área de telecomunicações, realizando instalação
e manutenção de centrais telefônicas. Disponibilidade
para Itaiaí.
PROGRAMADOR(A) DEDELPHI.
Desejável estar cursando ensino SUPerior. Conhecimento
em desenvolvimento de sistema em Delphi.
PROJETISTA - MOVELEIRO
2° Grau Oompleto. Vivência na função. Conhec.imento em
auto cad, desejável noções no Promob.

ADMINISTRATIVA
ANALISTA DE EXPORTAÇÃO
Ensinq Superior Compl,eto ou cursando. Vivêncía ria área
de exportação. Fluência no espanhol e Inglês.
ANALiSTA DEPCP E ORÇAMENTOS
2° Grau completo. Vivência no pCP com utilização de
sistema de corte. Irá atuar no segmento de
móveis.Conhecimento em Auto Cad.
CONSULTOR DE VENDAS -

2° Grau completo. Conhecimento em Auto cad.

Desejável vivência com venda de projetos de móveis.
ESPECIALISTAS RECEPCI.ONISTA

.

ANALISTA DA QUALIDADE 2° grau Completo. Conhecimento em informática.
Superior 'Completo ou cursando Desejável vivência na

.

Vivência na função.

�.
Os interessados devem comparecer com sua Carteira de Trabalho na Meta Recursos Humanos :
--�-=---------------.
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SEXTA-FEIRA, 8 DE MAIO. DE 20.0.9 I.,C,I

DIA DOS. N:AMORADOS
Olho que legal. Se você é feliz no seu namoro e tem uma história bacana,
que lembre o inicIo dele, o revisto Nosso quer relator esse foto. Além de você
poder dividir o suo felicidade com todos, certamente o suo história ficará .

registrado poro o resto de suo vida. Mais informações através do e-mail:
jornalismo@revistanossa.com.br.

NIVER
Não ousem esquecê-Ia. Hoje, a minha queridíssima amiga
Mariza Amorim recebe o coro de parabéns pela estreia da
idade nova. Por favor, liguem. Ela vai adorar.

LEITORA FIEL
A leitora fiel de'hoje é Tatiane Guardo.
Elo também lê o coluna todos os dias
poro ficar por dentro do que acontece

.

de melhor no região.

STAMMTISCH'
Dia 25 de julho, no feriado de ani
versário da' cidade de Jaraguá do Sul,
acontece no Calçadão do Marechal o

ao Stammtisch. Festa de ruo que movi
mento mais de 15 mil pessoas.

SÓ FLORES.
Eu ficar de fo.ra? Jornais! O nosso
querido presidente Lula odoro mesmo
é fazer um agá com o turma de baixo
rendo - e do aUa também-. -aqui e lá
foro, em qualquer lugar. A bQla do véz
atende pelo nome .de PaleStln.a, onde
está construindo um conjunto polies
portivo. Poro o África de Sul, doou USS

. 1 milhão, o fim de melhorar o vida dos

estudant�s, em Rámaliillt-Vai entender.

. " Quanto mais
aumenta nosso

conhecimento, mais
evidente fica nossa

ignorância' ,
ALCIDES ROCHA, O "FI,LÓSOFO"

ROCHA DA ROAUTO

FESTA DO CASARÃO
Amanhã, mais conhecido como

sábado, os promoters Pepe
Narloch e Thiago Motos, do
Fuel, c,om o parceria do inter
nacional Cleiton, promovem,
no Grêmio Esportivo Juventus, o
famoso Festa do Casarão. Pre

sença musical do duplo serta

nejo universitário Dany & Rafo
e mais o badalado DJ, Murphy.

FOGUEIRA
Faltando pouco mais de um mês
poro os festas juninas, o meu ami
go Reinaldo Mattos Filho, que ado
ro pular fogueira, resolveu ajustar
os dobradiços poro cair. no rojão.
Primeiro - é cloro! - vai fazer um
check-up. Se receber o selo OK, não
tem poro ninguém.

MICÁRETA II
Hoje à noite, no Bierbude, acon

tece novamente o festa Micareta.
Sucesso no primeiro edição que
retorno com tudo. Poro embolar
o fregê o grupo de pagode Loka
Tentação e o DJ Marcelo Luiz. Festa
imperdível.

NAWEB
Está o maior buxixo aquelas imo-

.

gens, via Web.Cam, de um famoso .

jogador de futebol aqui de Jara
guá, no site Kibe Loko. Aiaiai...
uiuiuiui.. .

NAS RODAS
• JairTomelim, o Perninha, deu ra

sante aqui pelo redação. Veio dizer
que seu affair com o suo "ferinha"
vai de vento em popa.

• No sábado, no Choperia Scondi
dinho, dos amigo� KarJan e Moiza,
tem Feijoada à Brasileiro.

.' Hoje, quem' trocq_ alianças no

mão direito são os jovens Miguel
Fabiano Sherbai e Tamires Jacomi
ni. Mil vivos!

TCHAM
-Il num jornal ontem que em bre-
ve o Gillette poderá anunciar uma _

parceria com o Seleção Brasileiro
.

de futebol. Falo sério! Será por
isso que estão fazendo forço
pelo volto do Ronaldo? Tcham,
tcham ... tcham ...

mSPORT'217c.&>�{JO
Troféus e Medalhas
3275-4044

1-
,

Juliano Santos Nardelli e Gustavo Ncirdelli casaram no dia
. ·2 de maio com elegante festa no Espaço Panorâmico do Scar

Cristina Cesar Leitholdt e Andrea Drumond
Teixeira, no niver de Ano Lúcio Rozza

TE CONTEI!

• A Feijoada.do. M'o
, o ser tlrgon'izoda. A to será
realizado dia 22 de agosto, no!
clube Acoraí.

-

k. Com essa, fui!
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EMPREGABILIDADE _

Como estornos passando p�r um momento de turbulência, o empregabilidade é uma dos principais pautas nos conversos

sobre carreiras e profissões. Dentro desta ótico, quero apresentar, dentre muitos posturas, uma que o profissional nunca
deve adotar: Falar mal do emprego/empresa anterior. Quem nunca ouviu alguém falar nial do empresa? IstQ é um costume
muito comum, mos não muito-aceito pelos empresas, empregados e sociedade. Sempre me perguntam quais minhas

-,

fontes. Para escrever sobre este assunto me abarquei de informações de autores acadêmicos, informações existentes no

internet sobre demissões, em palestras do Prof. Luiz Marins, também colunista do Jornal O Correiõ do Povo, e, é cloro, em
experiências nestes 23 anos de atividades profissionais.

TIRO NO PRÓPRIO PÉ
Se folar mal gratuitamente jó não é muito

.

aceito pelo soelednde.,« que dizer quando
um profissional resolve girar o metralhado
ra contra todo o organização que anterior
mente fazia juros de amor e falava aos qua
tro ventos, poro todos os seus conhecidos,
amigos e familiares, que era o melhor lugar
poro se trabalhar? Bem, todos que haviam

-

lhe escutado vão ficar em dúvida quanto à
veracidade das suas colocações atuais e até
desconfiar se o profissional realmente é uma
pessoa confióvel. E, geralmente o profissio
nal se repete, vai falando mal de emprego
em emprego, de todas os organizações onde
ele vestia o camisa. E, ainda para detonar
com o próprio pé, a pessoa além de folar
mal, comenta informações estratégicos e

sigilosos do antigo empresa, que era de suo

confiança üesponsabilidade, inerentes 00

corgó anteriorme.nte exercido.'
.

INDICADORES CÂMBIO
LOTERIA

MOEDA
Dólar comercial (RS)

. -Euro (em RS)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO '___ �

2;107 2,109. -0,14%
2,818 2,820 0,20%

DÉFICIT

Poupança, tem saldo negativo fimr·,l��'
Apenas em fevereiro a captação da poupança foi positiva . ·l}5·�l}�·0�JJ�'b��!m��.t��7J·l�·::

"

BRASíLIA resgate líquido é de R$1,754 bi- sal da história em termos de
Em meio ao debate do go-

. lhão. O rendimento acumulado atração de recursos. Segundo
verno a respeito de mudanças no mês passado foi de R$ 1,562 dados da Associação Nacional
na remuneração da poupança, bilhão, eo saldo das cadernetas dos Bancos de Investimento
a captação da caderneta ficou no.dia 30 de abril estava em R$ (Anbid), a captação líquida
'negativa R'$ 941,549 milhões 275,315 bilhões. (aplicaçõesmenos resgates) no
em abril, segundo dados divul- Apesar do clima de incerte- mês foi de R$ 19,928 bilhões,
gados pelo BC (Banco Central). za e-m relação a possíveis altera- superando o recorde anterior
O resultado é consequência de ções nas regras da poupança,' de janeiro do ano passado"
retiradas no valor de R$ 91,405 o movimento dos poupadores quando R$ 16,811 bilhões in
bilhões, enquanto 'os depósitos no mês também foi causado

. gressaram em fundos.

alcançaram R$ 90,463 bilhões. por outros fatores, como opa-
Neste ano, apenas em feve- gamento do imposto de renda

reiro a captação da poupança foi e outros tributos anuais. Em

positiva (R$ 863,158 milhões). abrilde 2008, o BC registrou
Em março, nem mesmo o volu-' uma retirada líquida de R$
me de depósitos de R$1,237 bi- 2,015 bilhões.
lhão no último dia do mês im-' O setor de fundos de in

pediu o resúltado negativo de vestimenta registrou em abril
R$ 888,84-3 milhões. No ano, o seu melhor desempenho men-

AGÊNCIA o GLOB9

Movimento dos ,poupadores
também foi'causado por outros'
fatores, como o pógamento do

imposto de rendo

CO'NCURSO' N° 0'4343
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CPI do Gmmpo aprova relatório final
Comissão pede que oMP indicie Daniel Dantas por grampo ilegal

.

BRASíLIA
Após meses de investigação

em torno daOperação Satiagraha,
a CPI do Grampo aprovou ontem
O texto base do relatório final da
relatora, deputada Iriny Lopes
(PT-ES), que pede ao Ministério

.

Público o indiciamento de cinco
pessoas, entre elas o banqueiro
Daniel Dantas, do Grupo Oppor
tunity, por interceptação telefô
nica clandestina.

A partir de-um acerto prévio
da cúpula da comissão, deve
rão ser anexados mais quatro
-pareceres apresentados separa
damente. Pelo acordo, caberá à
CPI encaminhar ao MP o. relató
rio aprovado e também os pare
ceres dos destaques individuais
dos deputados.

Contrariando a oposição, fi
caram de fora do relatório final
os pedidos de índíciamento do

ex-diretor-geral daAbín (Agência
Brasileira de Inteligência) e atual
adido policial em Portugal, Paulo
Lacerda, do delegado' afastado da
Polícia Federal, Protógeries Quei
roz e do ex-diretor adjunto da
Abin José Milton Campana. Eles
são acusados de falso testemu-

Incêndio causa
fuga em massà

nho, emprego irregular de verbas
e violação de sigilo funcional.
Na véspera, o presidente da CPI;
Marcelo Itagiba (PJvIDB-Rn apre
sentou voto em separado pedin
do o indiciamento dos três.

Mesmo após o 'acordo para
aproyação do relatório, Itagiba
reclamou do resultado da vo-

tação. O parlamentar criticou
a atuação da base governista.
"Houve uma explícita maioria
do governo para que os agentes
públicos que praticaram crimes
em seu nome não fossem indi-

. ciados", afirmou.
Iriny Lopes se defendeu di

. zendo que a comissão indiciou
todas as pessoas contra as quais
tinha prova.

Já o deputado.Gustavo Fruet
(PSDB-PR), que também apre
sentou relatório em separado,
disse que apesar dos proble
mas a CPI apresentou resulta
dos concretos para a sociedade
brasileira. 'A partir de agora, o
Conselho Nacional de Justiça
fará o controle das intercepta-
.ções telefônicas".

o GLOBO Présidente da CPI,Marcelo Itagiba (dir.) criticou a deputada Iriny Lopes(esq.) e a base governista

SANTA BÁRBARA
Dois grandes focos de incên

dio, nos estados de Califórnia
e Arizona, estão provocando
sérios estragos.No mais grave

, cenário, em Santa Bárbara (Ca
lifórnia), uma área que abriga
centenas de mansões, 13 mil

pessoas foram forçadas a aban
donar suas casas. As chamas já
destruírammaisde 20 residên
cias. Oito bombeiros ficaram
feridos. Suspeita-se que o in
cêndio seja criminoso.

O fogo, alimentado por
fortes ventos, .alta tempera-.
tura e baixa umidade, come-

-

çou na terça-feira, 5. O in
cêndío é combatido por terra
e pelo ar, com uma força de

� 900 homens.
Já no Arizona, próximo da

fronteira com o. México, focos
de incêndio já atingiram uma'

área de mais de 600 hectares

perto de Sierra Vista. A região
não é densamente povoada. Medidas de segurança foram tomadas para evitar um surto maior

. I

.'

Vítimas da gripe suína passam
de 2 mil em 23 países, diz OMS
GENEBRA

Mais de 2 mil pessoas em 23

países já foram contaminadas.
pelo vírus da gripe H1N1, infor
mou ontem aOMS (Organização
Mundial da Saúde).

As cifras da organização ten
dem a ser menos atualizadas que
os relatos dos governos nacio
nais, porém são cientificamente
mais seguras. Por esses dados; o
México, epicentro da epidemia,
saltou de 29 para 42 mortes con
firmadas. Mas 'o governo mexi
cano diz que o pior da epidemia
já passou, e por isso atenuou as

restrições às atividades públicas
e comerciais, adotadas desde a

semana passada.
De acordo com a OMS, foram

registrados 2.099 casosnomundo
todo. Nos EUA, a situação conti
nua igual - 642 casos e 2 mortes.

Centro de.Prevenção e Controle
de Doenças já fala em 896 casos

em 41 estados americanos.

O número de contaminados
no Canadá passou de 165 para
201. Não houve mortes fora do
México e dos EUA. Na quarta-fei-

. ra, a OMS recomendou cautela
no consumo de carne de porco.

Países europeus com casos
confirmados. pelos laboratórios
daOMS incluemEspanha, Reino
Unido, Alemanha, Itália, França, .

Portugal, Irlanda, Holanda, Áus
tria, Dinamarca, Suécia e Suíça.

. APolônia, cujas autoridades con
firmaram um caso na noite de
quarta-feira, 6, ainda não entrou
na contagem oficial.

Em outras regiões do mun

do, foram confirmados casos

em Nova Zelândia, Israel, Co
reia do Sul, EI Salvador, Hong
Kong, Guatemala, Colômbia e

Costa Rica. Na quinta-feira, a

OMS repetiu sua orientação de

que não deve haver restrições a

viagens internacionais por cau
sa do surto .

" .�
.

:,1
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A melhor é sempre a nossa. Além de melhor, a mais linda.
Além disso, a melhor comida é a dela. E o bolo de choco
late também. Ninguém faz um nheque comoela. E o re

mendo quase invisível naquele jeans? Só ela faz com tanta

perfeição. O cheiro no lençol não seria tão gostoso se não
tivesse o toque dela. O melhor abraço do mundo, o olhar _

mais calmo, a mão mais macia, é sempre dela. Nenhuma
outra no planeta tem aquele perfume gostoso, aquele toque confortador e aquele beijo de boa noite capaz

- de nos fazer dormir em paz. Mesmo que todas tenham o mesmo dom, mesmo que todas sejam especiais,
anjos protetores.:. a melhor é a nossa! Eu sempre dizia: "Minha mãe é a melhor do mundo". Meu filho diz

. a mesma coisa. Vo'cê também diz o mesmo da sua mãe. E é verdade. A mãe de cada um é e deve ser tratada
sempre como a mais espe.cial do mundo. Então, Feliz Dia das Mães antecipadamente a cada uma delãs.

lHE BESl:
,

E A MINHA!

'IUPIIIIII MEU POVO!
Amanhã é o Dia do Orgasmo em Esperantina, no Piauí. Eu já falei disso aqui no
ano passado. Mas volto ao assunto porque eu gostaria de saber que tipo de even

tos são apresentados nesse dia ... Oue comemorações são feitas? Distribuição de
camisinhas? Exemplares do Kama Sutra? Peças teatrais com o Be a Ba do Orgas
mo? Shows com atrizes pornôs (já imaginei uma dupla: Geme Geme e Chega lá)?
Oual será o discurso do prefeito para nessa data? Não me chame de quadrada,
mas que é esquisito, isso é!

QUER PAGAR POUCO?
.

Rein'aldo Lourenço, estilista das celebridades, firmou parceria com a C&A, para
distribuir seus modelos nas prinCipais lojas dâ 'rede. Serão 4U peças inspiradas
no rock romântico e em bandas dos anos 80 e atuais. Usando tecidos mais
acessíveis o estilista afirma que o corte e o caimento continuam com a qualidade
que �onsagrou a marca. As peças terão preços a partir de R$39,90 e chegarão às
lojas C&A em julho, apQs serem apresentadas no SPFW. Gostei da ideia. Outros
estilistas poderiam seguir os mesmos passos.

ROUPAS FEMININAS'ACESSÓRIOS

., : , , " 1 .

Centro, Jaraguá do Sul, defronte ao Bom Jesus
Tel. 4] 3055 0878 - blogdacarmela ..com.br

CAI, CAI, JOSI!
\

Na semana passada o que
mais se lia na internet era

sobre os tombos da ex BBB
Josiane. Tanto que fui obri-

- gado a dar uma xeretada
pa ra ver se havia razão pa ra
tanto boxixo. No primeiro tombo ela entrou devagar, como que, antevendo a tra

gédia. Dançando em passinhos miúdos, levantando os braços, ela despencou de
joelho .. e continua com os braços levantados numa dança muito lou�a ajoelha
da na passarela. O segundo foi ainda mais surpreendente. Gato eSQlldado com

medo de água' fria, elo entrou ainda mais lentamente e com passínhcs ainda
mais cuidadosos. Escorregou e estabacou-se de costas, com um PLOF monumen- ,

tal, tal qual uma jaca. De fato; dois tombos dequeteporte em um mesmo evento...
é muita falta de sorte .. ou de jeito!

.

DIVÃ COM GISLAINE SATLER
. .

EU sou: Feliz, de bem com a vida,
amiga, companheira, que acorda
todos os dias com vontade de vi
ver e trata dos problemas que en

frenta sempre com uma boa gar�
galhada. AMO: Minha família,
meus amigos e o Jéééé! (Viva!)
NÃO SUPORTO: Puxassaquismo e

acordar cedo. NÃO VIVO SEM: Ba
tata frita.' PRODUÇÃO PERFEITA:
Vestidinho. MEU TRABALHO: De
dicação. MINHA FAMíLIA: O porto
seguro e a balada perfeita (Eita .

povo para fazer festa!). MINHA
TRILHA SONORA:

"

...Extravasa, li
bera e.joga tudo-pro ar... eu quero
ser feliz antes demais nada ...

"

(Babado Novo). CHOREI COM: A
morte de um primo/irmão. SORRI ,

COM: O sonho realizado da casa nova. AMAR É: Confiança, amizade e cóm
panheirismo. AMIGOS SÃO: Anjos... os irmãos por escolha. MANDARIA PARA
O INFERNO: O Flamengo ... Putz! Assim o Botafogo-já seria Tri. MANDARIA
PARA O CÉU: Um fast food, pois quero batata frita para toda a eternidade.
UM. DIA EU VOU: Conhecer o nordeste ... Ouero sol, mar e água de coco. PAR
PERFEITO: O Jéééé...

"

...Porque quando a gente fica junto tudo fico em sin
tonia perfeita ...

"

(Combinação Perfeita). RECOMENDO: O livro "O que toda
mulher ínteligente deve saber". Além de tratar do assunto com humor você
se identifica com muita coisa. POçÃO MÁGICA: "Não existe um caminho para
!I felicidade. A felicidade é o caminho" (Mahatma Gandhi)

DICA "DILlÇA".

A loja Carmelo continua trazendo no

vidades. Além das marcas conceitua
díssimas (Raphaella Booz e Vitor Hugo
e'llll outras) que a Andréia já trouxe

para a loja, agora as marcas linda
de Morrer e Equus também já estão

disponíveis, para você olhar, babar e

levar. E os outdeers da coleção Outono
Inverno estão ganhando os ruas. Logo
você vai se deparar com uma modelo
estupidamente gata (Suelen -Borano
vski) em uma produção caprichada da
Beatriz Sasse. Só fera e roupa "mora"!
Coisas da Carmelo, 0.1 ceursel
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Escrita por Ricardo Daniel Treis

PATROCINANDO
O blog e coluna Por Acaso entram

como apoio ao evento Desfile de
Moda Solidária-IF-SC, que será em

pról do Rede Feminino de Combate
ao Câncer. O evento acontecerá dia
20 de moia no London Pub, com

passarela e shaw com bando e DJs.

Aguardem os detalhes.

CORRIDA DO TRABALHADOR
É o promoção do Academia Vitto para este

. domingo, Dia dos Mães. A provo pode ser feito
optando-se por trecho de 5km ou 10km, em

percurso que sai defronte o academia, posso
pelo Czerniewickz, sobe o morro do AABB, posso
então pelo MaxWilhelm e volto poro.a academia,

Inscrições podem ser feitos 00 valor de R$ 20,00,
no site corville.org�br.

Ener.gia positiva na balada: André Hering, Chico Piermann e Rodrigo Ibanez no London Pub

SOBRE HOT DOG COM GOSTO DE COMIDA
Me admiro nenhum desseszilhares de carrinhos por aí ainda ter tido tino.pca fazer um
cachorro-quente de verdade, que é daqueles que a gente come em festa de igreja.au
encOntrava na cantina do escalo: pão, salsicha e molho de tomate denso. Só, É pouca,
mas tá perfeito. Esse amontoado demilha, ervilha, vinagrete, farofa e batota palha tem

.

gosto de coisalguma, senão do catchup que a gente bombardeia em cima.

BOTEQUIM CICLO AVENTURA
Contagem regressiva, é próxima Esse é amanhã lá em Guaromirim, onde a

terça-feira,dia 12, que inaugura o Secretaria de Desenvolvimento Social promove o

Botequim Universitárió, lá na ruo cross country com 43km de percurso. Inscrições
de acesso à Unerj. Dos diferenciais gratuitas, bosto acessar guoroínirim.sc.gov.br.
do point, contam o reformo que G

�

transformou a lugor,.as eventos de INAU URAÇAO
pequeno parte porém qualitativos

I

Neste sábado, às l8h, o Academia Acquo Center
que promoverá e o cozinho, que êomemoro com coquetel o incremento das
tero como' corra-chefe o popular serviços prestados que agora também incluem

espetinho. Da hora, estaremos lá! academia; RPG e centro de estética. .

BALNEÁRIO FASHION SHOW OUTONO/lNVERNO 2009
Que tal confllrir de perto mais um dos grandes eventos de moda cotarinenses? Mais de
uma dezena de marcas consagrados estão participando de agendo considerável-de
desfiles, onde o Lez o Lez não ficou de fora e perguntou se o gente também não queria.
dar uma chance para os leitores. CLARO que sim, estamos então sorteando hoje em
nósso blog dóis pores de ingresso poro ir pra lá com transporte incluso! Acesso

poracaso.com e confere como participar.

Tftiago Mattos, sócio da Fuel Eventos, qu", .",ais tard� recejlcionil o
público na bolada do Choperia. Bierbude e amanhã na Festa do

Casarão, no Estádio João �arcatto

MOMENTO DA CITAÇÃO
"O pior de p!lrílf de fumar; descDbrir que toda íumcntefede
e n(jo sobe. E pim; nil1guém 1lvlsf! oOHaUUCUCú(L.
André ünhmer

NOVIDADE
Já foi conferir a creperia
que abriu alí na

Domingos do Nova, logo
mais à frente do Estação
do Tempo? Anote, é
ótimo pedido! Esqueça
os crepes no palitinho, o diferencial do ponto é aplicar o modo
clássico de preparo: umnssa vai poro uma chapinha quente onde
é moldado redondinha, para então ser dobrada acolhendo o

recheio quente. Além do crepe servem também outro que é
novidade por aqui, que são os tostas: um sanduichão de pão
pulmann craconte e sem casco, caprichado no recheio e que vale

-

uma refeição, No fotinho ilustrando o noto, o delicio chamado
Vivaldi: .crepe de chocolate, recheado com chocolate trufado e,

servido com sorvete de bounília. Art Crepes & Cio, recomendação
da semana!

e

MAX
pires

Co-autor Max Pires

Posal1do com seus equipamentos, de cima para baixo.: Charles
"Xalinho" S. (e), Jefferson Bonatli, Rafael Noal (e) e Aldo
K�as

-

PAINTBALL!!
Como anunciado na coluna algum'as semanas atrás,
inaugura agora neste final-de-semano a novo (e boa)
alternativo de entretenimento da cidade, o Cammandos
Paíntbell, Investimento de um dos integrantes do time

campeão estadual do modalidade, Jeffeson Bonotti, o

campo com l,200m2 obre portos para o público neste

sábado às 18h com estrutura de bar e ambiente wi-fi
. inclusos. Todos são convidados assistir, às 14h ocorrerá
estréio com jogo amistoso entre os melhoresrjogadores do
estado. O campo fico logo oH depois do Bar do Oca, no Vila
Nova, e funcionará de terça a domingo a partir dos 14h. Pro
jogar, não tem complicação: qualquer um o partir de 10
anos de idade pode chegar, atendendo o recomendação de.
usar roupas grossos (e velhos, pra não desperdiçar ítem do

.- gUQrda-roupas). Contato: 844.9l049 e 33763880..
"'� -,"'!

PARA VER O SHOW DO OASIS
Começou no noite de ontem a tour do bando inglesa pelo
Brasil, e praqueles que já têm certeza que não vão pegar
nenhum dos outros shows em São Paulo, Cüritiba ou Porto

Alegre, vai o consola: Multishow vai reprisar hoje às OOh o

transmissão que fez 00 vivo do show de ontem no Rio de.
Janeiro (sim, isso também aconteceu). Barzinho que tiver
telão, som caprichado e quiser transmitir, pode mondar
emai! pra gente que no blog avisamos o galera.

RECONHECENDO
Dando os parabéns poro Chico Piermonn e Neni Junkes pelo
festa criativo que promoveram juntos sábado passado e que
foi só elogios do audiência. Chico ainda deu os créditos
também 00 DJ residente do caso, Adrian P., que pelo
repertório levantou o pi�to. Neni anuncio, a próximo edição
da festa Santo Moriq'êhi vem ogoro em julho.

....... - '" - ,. .. ,. - '" '" .. ,,.. '" '" ...

SEMPRE ONUNE

iwitier.com/r_5
twilteu;mn/mílxpires
twitter.com/pomc!lso

flickr' \por ocaso
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Estadual feminino
Na próxima quarta-feira (13/5), às 15h na FCF. acontece o con

gresso técnico do Campeonato Catarinense de Futebol Feminino. lá
serão definidos a data de início, o regulamento e a fórmula de
disputa da competição. O Olympya, de Jaraguá do Sul, que levou
o título da primeira edição em 2007, está confirmado e aumentou
o ritmo de treino para chegar em 'ponto de bala. O técnico luiz
Vieira, o Polenta, disse que o time é praticamente o mesmo do
ano passado. Mas, apesar de sempre terlocel para treinar, ainda
não sabe onde mandará os jogos no Estadual. "Com a definição
da data, divulgaremos o local", prometeu Polenta.

JAMELLI NÃO VEM•••

Pelo me�os não tão Ido. AilJor
Santos e .otuolmente' dire�or

,

.

A;Folcõo diSse que se encontrou JomeUi n'quorto-feiro e que ele ficou
'

e",p�lg 11'1,0 Q.ossibiJid$lde,�mos o Ju�,ntus gindO'í!cnão t�&'1 condi-
çõésll r o trobamolJ'éle exclusivamente no clube. O camisa 12 do
M�glwee "�" porpeiro do MoleJ,luQ Travesso diss� que, "o médio Qrozo pode
acontecef'. FalCão avisou ainda que no próximo semana deve�•.

ser o",unciodos os primeiros nomes. "Estamos negocfÔndo em si1êncioYmos esteu
bastante confiante com os otleto� que estomqs conyersondo".ú :;, x

',.

FEIJOADA NO BOTAFOGO
.

Neste sá�iado (?/5) q, Botofogo Futebol Clube organiza uma feij90do,em
suo sede; que fico no Bairro Barro do �io Cerro. O principal objetivo é
orrQcpdor fundos poro o projeto social das escolinhas, que hoje atende, de
graça, cerca de 300 olunos,entre seis e 18 anos. O valor do ingresso é de
RS 12.lnformações no 3376-0006 comAri ou Ingrid. Vale o peno ajudar,
porque este é um dos melhores trobolhps socíois reglizodos nO,.cidode..

BOlÃO NA WINTERFEST
,H9je começo o tradicionalWinterfest, 1l�,Alvoroda,(yejo mais na página 6)
e o bolão também será atração do evento. A Sociedade receberá o 20 Copo
Winterfest de Bolão 23 masculino, que terá o portiêipoção de l� equipes
de todo o Estado. As disputas iniciam hoje às 19 horas e seguem amanhã
a partir dos 13h30.

.

,4),'

BICICROSS
,. ' t.,i' . . )iA Equipe jarógilOense de BicicroSs esteve, no fim de:Semono, em Brusque,

disputando.a 3° e 40 etapas do 6omp�onoto Brasileiro, promovido pelo
confederação do modalidade. Deslaque,pora Felipe Gonçalves, campeão
na ctltegotio boys 13 onos.,J,á Luiz Markiewiczfoi vice no elite e Guilher- v

me Bourscheidt ficou em segundo na boys 16 anos. Além deles, também
trouxeram bons resultados Maria Izabe11i (terceiro na girls 11/12 anos) e
AndersonJ>iãs �quort,q .. Qa crujzer 30/34 anos)."::o' ,,t:<' ", 'N

F'. Vejo- mais do esporte nos blogs Arquibancada e
Firulà de Salto Alto, no site www.ocorreiodopovo.com.br

julimar@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE----------

'NAS QUADRAS

Unimed/FME vQi à Balneário Camboriú e Florianópolis em busca da recuperação dos pontos perdidos em casa

Times de basquete
jogam ,fora de casa
Equipes infanto-juvenil buscam reahilitaçâo
JARAGUÁ DO SUL
As equipes de basquete

infanto-juvenil masculina e

feminina entram em quadra
'este fim de semana para mais'
uma rodada do Campeonato
Estadual. Hoje os garotos da
Unimed/FME vão a Balneário
Camboriú enfrentar a Abavi
e amanhã pegam a Adiee, em
Florianópolis, pela .terceira
rodada do turno. As garotas
do Jangada/FME têm parada
dura amanhã contra o Bon
ja/Joinville e domingo pegam
Navegantes, ambos jogos fora
de casa e válidos pela segunda
rodada da primeira fase.

O técnico do time masculi
no; Rafael Mueller, preparou a

equipe para o confronto con

tra o time da capital, conside
rado por ele um dos favoritos
para o título da competição.
"Na partida, contra o Abavi,
teoricamente mais fácil, va

mos revezar o time para que
os reservas também ganhem

.

ritmo de jogo. Já sábado, con
tra o time da capital, a previ
são é de maior dificuldade",
analisou, informando que o

Florianópolis se reforçou este
ano e, por isso, lidera a com

petição.

Jangada/FME tem jogo difícil contra o Bonja/Joinville e o Navegantes

Em uma breve análise do
desempenho do time até agora,
Mueller comentou que o úni
co tropeço foi a derrota dentro
de casa para o atual campeão

,

Blumenau por 78x76. Por isso
a importância de vencer o jogo
contra Florianópolis. Mes
mo assim, de acordo com o

treinador, a equipe está evo-
.

luindo e tem chances de. fi
car entre os três, times que
passam para a segunda fase.
A UnimedlFME está na quar-

-ra colocação' da Chave Litoral
com cinco pontos.

No feminino as jogadoras
do Jangada/FME estão em bus
ca cio bicampeonato e uma 'vi
tória contra o Bonja/Joinville
e o Navegantes será um passo
importante para a classifica
ção. Elas estão na quarta co

locação da Chave Litoral, com
cinco pontos, um a menos que
as líderes de Florianópolis.

GENIELLI RODRIGUES
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LIBERTADORES

São Paulo jogará em Guadalajara
Federação Mexicana garante que situação grave da epidemia foi superada

.- ,

SÃOPAULO

Depois de toda a confusão so

bre o local do jogo do São Paulo
contra o Chivas, pelas oitavas
de-final da Taça libertadores da
América, a Conmebol anunciou
ontem que a partida será dispu":
tada em Guadalajara, casa do ad
versário, na quarta-feira (13/5).

A entidade que organiza a
. principal competição interclu
bes da América do Sul havia
inicialmente imposto veto às ci
dades mexicanas na competição
devido ao surto de gripe suína.
O jogo do São Paulo, inclusive,
foi adiado - seria realizado nesta

semana, mas a indefinição sobre
o local de sua realização forçou a

troca de data.
Após baixar o nível de alerta

sanitário causado pela gripe suí-

na, agora é permitidaa a entrada
de público nos estádios, mas ob
servandomedidas de prevenção ..

A FMF (Federação Mexicana
de Futebol) deu garantias à Con
mebol de que a situaçãomais gra
ve da epidemia já foi superada.
Além .de Guadalajara, San Luís
de Potosí foi confirmada como

sede do jogo do time local contra
o Nacional, do Uruguai..

Após o veto das cidades me
xicanas, a primeira opção para
o jogo dos sãó-paulínos foíBo
gotá, mas a secretaria de saúde
da capital da Colômbia: não quis
receber os times mexicanos, ale
gando que, por determinação da
OMS (Organização Mundial de
Saúde), não poderia receber com
mais de 40 pessoas de um país
de origem do vírus. São Paulo, do atacante Borges, fez suo último partido no dia 22 de abr�1 contra o América de Calí no Morumbi

UM TOUR PELAS ACACEMIAS .

DE ARTES MARCIAIS

o professor ee!����Ç!�Co���!�e����o�o��m�JY;:����como Compe·
onato Brasileiro, Sul-Americano e Mundial, radicou-se em Jaraguá do Sul e fundou a Associação Jaraguaense
de Jiu-Jitsu. Antônio é também mestre em kung fu, tendo já praticado as modalidades de boxe e vale tudo.
Entre os seus pupilos destacamos João Marcos Carvalho, que já foi campeão mundial de taekwondo, na

categoria júnior, peso até 83 quilos, em 2005.Migrou para o jiu-jitsu em 2006 e sagrou-se campeão. Outras
estrelas do elenco: Pietro Giuliano Caglioni, Anderson Jow e Jean Sterpin. Os treinamentos são efetuados
junto a Academia de Musculação Barbi, na Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira.
-

ACADEMIA MASTERS
O professor mais antigo de kickboxing de Jaraguá do
Sul é Edson Vega de Souza, cuja academia está instala- '

da anexa ao Complexo Esportivo da Sociedade Acaraí.
São ministrados tambéin treinamentos de muay thai
e jiu-jitsu. Edson conta com a parceria dos professo
res Jean e Marcelo. São 58 atletas assim distribuídos:
40 no kickboxing, dez no muay thai, e oito no jiu-jitsu.
Astros e estrelas desfilam pelos ringues mundo afora,
honrando a academia mais antiga da terra do Coro-
nel Emílio Carlos Jourdan: Marcelo Correia, campeão
sul-americano de muay thai e campeão brasileiro de
kickboxing em 2008; Ângela Jackeline Stinghen, vice
campeã brasileira de semi contato e Jight contato
em 2008; Rosalino Rosa dos Santos, 'vice-campeão
brasileiro de light contato e low kick's em 2008; Elza
Carolina Boz, terceiro no campeonato brasileiro de
semi contato em 2008. Para o Campeonato Brasileiro.
2009, que será realizado em São Paulo em julho, dez
atletas desta academia treinam com afinco para bri
lharem na competição..

Equipe X-Team, do esquerdo poro
direito: Ângelo Lenzi, Xitão, Johny
Pepito e Priscila- Baader
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Rubinho na cola de Jenson Button
Piloto está em 2° com 12 pontos à menos que o companheiro de equipe

'BARCELONA
A Fórmula 1 chega neste

fim de semana à Europa, com
o Grande Prêmio. da Espanha,
quinta prova do ano. E, até agora,
o dorrúnio é dos pilotos da Bra
wn Gp. Bom para Rubens Barri
chello que vêm somando pontos
importantes, enquanto seu com

panheiro de equipe [enson But
ton se

..
mantém forte na lideran

ça, . O brasileiro têm 19 pontos,
12 a menos que Button. Já Felipe
Massa e Nelsinho Piquet ainda
não. pontuaram e buscam a' rea-

. bilitação na temporada.' , .

Rubinho transpira otimismo.
Ele chega com o carro mais equi
librado em comparação às pro
vas anteriores. "O GPde Espanha
é sempre urna das minhas corri
das favoritas, já que se sente que

'

esta é a época em que realmente
começa a temporada", declarou.

Já Massa chegou a declarar
que o GP'da Espanha é urn re

.

começo para ele e a Ferrari. "Es-

merece <,

o melhor:

pero que tenhamos a chance e

que ela não seja a última. Tomara
que consigamos urna boa chance
de lutar pela vitória. O objetivo
é melhorar a nossa condição de

competitividade", disse o brasilei
ro. Hoje, a diferença entre o líder
[enson Button e Kimi Raikkonen,
único. da dupla a já ter marcado
em 2009, é de 28 pontos.

Nelsinho Piquet também

aposta as fichas na prova es

panhola. Ele disse que precisa
melhorar seu deseinpenho nos

treinos classificatórios para que
seja possível lutar por resultados .

mais competitivos. Amelhor po
sição de largada do brasileiro da
Renault foi urn 14° posto no GP
da Austrália. "O ano passado, foi

-

tudo bem, mas era o meu primei
ro ano. Agora, neste ano, eu de
veria ter urn desempenho muito
melhor". O treino classificatório
acontéce amanhã às 9 horas (de
Brasília) e a corrida será no do-

mingo no mesmo horário. Bprrichello vem somando bons pontos e acredita que as coisas podem melhorar com il'!ício dá temporada europeia

Aproveite as condições
,

de financiámento
do Banco Volkswagen.
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