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Marcas de lageanos pelo mundo

vai com tudo
para voltar
com o título
Colorado lageano joga em
Blumenau, às 17 horas deste
domingo. | 22

esporte |23

Jocol define
os finalistas
da Série A
Associação São Luiz e Benfica disputam o título da competição no dia 24.

cidades |18

Série de reportagens do CL alusivas ao aniversário de Lages vai mostrar histórias como a da artista Heloiza Montuori, que atua no Camboja

segurança |20 e 21

Todo dia, nove mulheres
são agredidas em Lages
LO OB
CA R
LI A
ZA I
ÇÃ NI
O CI
CE A
NT DA
RA
L

Esta é a média de boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil. Neste ano foram 2.900 queixas,
mas há retratações. Nestes casos, as mulheres permanecem vivendo com os seus companheiros.

3 Dormitórios
c/ 1 suíte
2 Vagas de Garagem

PLANTÃO DE VENDAS

49. 3222-0006
www.jotajconstrutora.com.br

Efetivo dobra
nas rodovias
no feriadão
Polícia rodoviária está de
olho na velocidade, ultrapassagens e álcool.
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Barbosa decreta prisão
imediata de mensaleiros

Arquivo Pessoal/Divulgação

A Polícia Federal de Brasília recebeu na sexta-feira,
do STF, pelo menos 12 ofícios ordenando a execução
imediata da prisão de condenados do mensalão. José
Dirceu, Genoino e Delúbio estão entre os nomes.

Heloiza

LAGEANOS PELO MUNDO

Artista plástica ajuda a levar
educação a crianças do Camboja
NÚBIA GARCIA
nubia@correiolageano.com.br

Oportunizar educação e
dignidade para as crianças
carentes do Camboja (pa
ís localizado no Sudeste
asiático), por meio de es
colas construídas por uma
organização não governa
mental. Este é parte do
trabalho da artista plásti
ca lageana Heloiza Ramos
Cesar Montuori, 57 anos,
como voluntária na ONG
Caring of Cambodia (Cui
dando do Camboja).

-

-

Heloiza é uma das perso -

nagens da série de matérias
que o Correio Lageano começa a publicar na edição
deste fim de semana e se gue até a próxima sexta-fei ra, em homenagem aos 247
anos de Lages.
A ideia é mostrar a vida
desses lageanos que deixa ram sua terra e levaram seus
talentos para diferentes can tos do mundo.
 HELOIZA| A artista plásti ca saiu de Lages quando era
adolescente, em meados dos
anos de 1970, para estudar
Belas Artes, em São Paulo,
e não voltou mais. Ela de -

cidiu explorar seu trabalho
e conhecer outras partes do
mundo. Casou-se, mudou-se
para os Estados Unidos e há
20 anos vive na Ásia. De pois de passar por Taiwan
e Shangai, instalou-se em
Singapura, onde mora há 10
anos.
Foi nesta cidade que, em
2006, conheceu e se encan tou pelos trabalhos da ONG
Cuidando do Camboja, deci dindo quase instintivamente
que deveria ajudar de algu ma forma. “Participar de ser viços sociais é uma tradição
em minha família. Aprendi
isto desde cedo com a minha

mãe, Zaida, e resolvi colo car em prática, unindo isto
à minha paixão pelas artes.
Hoje tenho a oportunidade
de ajudar uma organização
que faz profunda diferença
na comunidade e no futuro
de uma geração”, afirma.
Reconhecida pelo gover no do país, a organização
Cuidando do Camboja é
responsável por 23 escolas
que atendem 6,5 mil crian ças, utilizando o modelo de
ensino das Nações Unidas.
“Nosso enfoque é educacio nal. Estamos investindo no
futuro através da educação”,
diz ela sobre a ONG.

Escolas são
reconhecidas
pelo governo
do Camboja
O reconhecimento das es colas pelo governo do país
não é a toa. O resultado de
professores treinados em
escolas americanas e britâni cas em Singapura reflete nos
alunos que têm os índices de
notas mais altos do país.
Organizadora das ofi cinas de artes, Heloiza
também é responsável por
promover leilões com os
trabalhos dos alunos. “Os
trabalhos das crianças são
leiloados e a renda total
é usada diretamente para
custear a manutenção das
escolas e pagar os professo res”, conta.
 FAMÍLIA| Heloiza é filha
de Helios Moreira Cesar (fa lecido) e Zaida Ramos Ce sar, que ainda mora em La ges até hoje. Sua irmã mais
velha, Nilza Cesar Dall’Asta
e out r os f a m i l i a r es ta mbém
moram na cidade.
Heloiza afirma que não
tem planos de voltar a mo rar no Brasil. “Depois de
tanto tempo morando fora,
é difícil pensar em voltar
a morar em Lages ou São
Paulo”. No entanto, a artista
plástica vem ao Brasil, pelo
menos uma vez por ano.
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