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AGOSTO DE TODOS

Rosilene Koch convida para a
.

terceira feira de artesanato
_ PÁGINA 6

cretário de Saúde, Airton Weber de Silva, apresenta o Relatório de Gestão 2003 sobre procedimentos e programas da pasta

ortalidade infantil cai 7% em
.

três anos em Jaraguá do Sul
mortalidade infantil em J araguá do Sul caiu de 12
ta 5,3%, nos últimos três anos, a menor taxa do
tado. É o que aponta o Relatório de Gestão 2003,
tesentando na noite de ontem pela Secretaria de
úde de Jaraguá do Sul. O documento traz

BELEZA

quídeas de colecionadores
a região no Mercado Público

Desde a tarde de ontem a Adori (Agremiação de
rquidófilos do Itapocu) está expondo e comercializando
orquídeas no Mercado Público de Jaraguá do Sul. São flores
de cinco colecionadores, das mais diversas espécies e variados
reças, como a "Denphaf resultado de um cruzamento da

Phalaenopsis"com a'dendobriunlconsiderada uma das mais
elas. A iniciativa tem a parceria da Agropecuária Barão, que
ssurniu a venda das flores em nome da Adori. _ PÁGINA 4

�

informações sobre programas e projetos desenvolvidos

pela secretaria.

A mortalidade materna também registrou queda. De
acordo com o relatório, nos últimos três anos, é

praticamente zero. - PAGINA 6

Vestindo o corpo e
a alma das pessoas

WWW.marisolsa.com.br

N° 4.938 1 RS 1,25

ATUALlZAÇAo

Gilson Bastos promove cursos
de capacitação em Direito

- PAGINA 6

PALESTRA

Simon Franco fala para os

empresários de Jaraguá do Sul
O consultor de renome nacional Simon Franco foi o
convidado de honra do 4r Encontro de Empresários,
promovido pela Acijs/Apevi na noite de ontem," na Scar.

• PAGINA 4

DECISAo

Futsal de Schroeder decide

hoje vaga para final da Olesc
• PAGINA 7

DROGAS

Casal é preso com 75 pedras
de crack em Jaraguá do Sul

CESAR JUNKES

I,:,vestigador
Zocatelli mostra

as pedras que
foram

encontradas na

casa, junto com

um revólver 38 e

RS 658,00 em

dinheiro

INDlCAOOH ECONÔMICO
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Talvez sim
Ainda pairam no ar

suspeitas e dúvidas sobre o

afastamento do vice-prefeito
Moacir Bertoldi da prefeitura
de Jaraguá do Sul. Sabe-se

que nãose demitiu tampouco
foi demitido. Como detentor
de cargo eletivo, tem

assegurado, por força de lei,
seu lugar no organograma da

administração municipal
durante os quatro anos para
o qual fôra designado pela
maioria da população; muito
embora não apareça na sede
do Executivo para cobrar o

que lhe é de direito nem para
fazer jus ao salário de

aproximadamente R$ 7,5 mil .

mensais.

Na realidade, Bertoldi foi
despejado da administração
municipal com o requinte
público da desconsideração
grosseira do prefeito e

aliados, inclusive de cor

religionários, motivada pela
falta de identidade de

posições e propósitos, re - .

FRASES

velados durante o governo do

ex-prefeito Geraldo Wernin

ghaus, do PFL, até meses

antes de formalizar a aliança .

entre tucanos e pepebistas
(hoje pepistas), em julho de
2000. A curta e agitada
participação na "Administra

ção compartilhada" é fruto de
uma série fatores: ciúmes,
vaidades, mentiras e

eleições, administraria

conjun-tamente o município.
Até porque, ninguém, nem
mesmo o mais severo crítico

do atual vice-prefeito, nega
a contribuição dele para a

vitória da coligação por mais

de sete mil votos sobre o

segundo colocado. Bertoldi

pagou o preço da inocência
num terreno em que não se

..,. Diante do quadro, Bertoldo foi
aconselhado à renúncia espontânea,
evitando o despejo sumário.

compromissos escusos. Todos
alheios aos interesses da

população.
O prometido gabinete

executivo nunca saiu do

papel, relegando a Bertoldi a

posição de mero coadjuvante
do governo. É bem verdade

que, constitucionalmente,
vices não têm função
específica. Entretanto, es

perava-se que a aliança,
constituída para concorrer às

àdmite amadores.
A saída de Bertoldi

começou antes mesmo do
inicio da administração. As
divergências com o governo
anterior - Irineu Pasold
assumiu o comando do
Executivo com a morte de

Werninghaus - eram evi

dentes. Como vereador, era

um dos críticos mais

renitentes do governo.

Sempre reclamou que o

prefeito e os secretários não

o respeitavam, além de
orientarem a bancada

governista a rejeitarem as

propostas apresentadas por
ele. A incompatibilidade foi
armazenada até que o

desgaste liberou as energias
latentes. Diante do quadro,
foi aconselhado à renúncia

espontânea, evitando' o

despejo sumário.

O insucesso da gestão
compartilhada trouxe mais

do que prejuízos pessoais.
O governo municipal
enfrenta desgaste, defi
nindo um caminho que, aos

poucos, vai tomando o jeito
de que acabou antes do

tempo, envolvido por
denúncias de irregu
laridades. Hoje, Bertoldi é

candidato a prefeito e

disputa a eleição com os

velhos aliados, confir
mando que, em política,
não existe lado, mas

interesses.

IJ

"Páginas policiais raramente abrigam figuras com contas em dólares, a notícia vai para a editaria
de Política ou Economia; É um erro. Pérolas forjadas nessa geléia geral exigem espaço próprio."

.Jornalista Augusto Nunes, sobre o tratamento dado pela ímprensâao caso da espionagem da Kroll, que envolve o banqueiro Daniel
Dantas.

Mundo I Pessoas & Fatos I"
..,. IRAQUE

Adia por duas semanas
a eleição de assembléia
A conferência nacional iraquiana, que deverá
escolher uma, assembléia nacional provisória

( com poderes legislativos para organizar as

eleições de 2005 no país 'árabe, foi adiada por
mais duas semanas, um dia depois do atentado
terrorista que deixou 70 mortos.

A conferência deveria ter início no sábado, 31
de julho, mas já havia sido antes por alguns

-

dias. Importantes grupos políticos vinham

ameaçando boicotar a reunião e líderes
.r

regionais não conseguiram consenso na hora
- de nomear seus delegados,

Mesmo antes do atentado de ontem, havia
dúvidas quanto à viabilidade da conferência. (AE)

..,. CORÉIA DO NORTE

Quase 46° fogem para
a vizinha capitalista
A Coréia do Norte criticou a Coréia do Sul por ter
aceito a entrada, de quase 460 norte-coreanos

que desertaram,classificando o êxodo como"um
seqüestro bem planejado"e um "crime terrorista':
Os norte-coreanos, que acredita-se fugiram do

país pela fronteira com a China, chegaram a Seul
em dois aviões engajados numa operação
secreta. Funcionários sul-coreanos negam-se até
mesmo a confirmar a chegada dos norte

coreanos e não revelam de qual país da Ásia eles
procederam. Essa atitude aparentemente busca
livrar Seul de qualquer represália diplomática por
parte da Coréia do Norte. (AE)

..,. EUA

Morre o descobridor do

DNA, Francis Crick
o cientista ganhador do Prêmio Nobel Francis

Crick, que ao lado de James Watson descobriu a

estrutura de espiral dupla no DNA, abrindo
caminho para a genética moderna morreu aos

88 anos, No Hospital Thornton da Universidade
da Califórnia em San Diego, onde Crick
trabalhava. Ele sofria de câncer.
Em 1953, os cientistas descobriram a estrutura

de espiral dupla do ácido desoxirribonucleico, o
DNA. Cinqüenta anos depois, a indústria da

biotecnologia, dos testes de paternidade à soja
transgênica, baseiam-se na descoberta, agraciada
com o Nobel de Medicina em 1962. (AE)

..,. HOLANDA

Tribunal retira acusação
de crime contra BlaskiC
Uma corte de apelações do Tribunal de Crimes
de Guerra. da ONU descartou ontem as

acusações mais graves contra o general Tihomir
Blaskic, um comandante bósnio croata, em.
conexão com a matança de muçulmanos na

guerra da Bósnia, que durou de 1992 a 1995.
A corte determinou que Blaskic, 43 anos, foi

castigado injustamente pormatanças cometidas
por forças sob seu comando e reduziu sua

sentença de 45 anos para nove anos.

O presidente do tribunal, Theodor Meron,
aceitou o pedido de Blaskic para que fosse
deixado em ,liberdade. O juiz determinou que
ele seja solto na próxima segunda-feira. (AE)

..,. PAQUISTÃO

Preso terrorista de

US$ 5milhões
Forças de segurança paquistanesas capturaram
ontem Ahmed Khalfan Ghailani, um suposto
agente da rede extremista AI-Qaeda. Há uma

recompensa de US$ 5 milhões por sua cabeça.
Ele é suspeito de ligação com os atentados de
1998 contra as embaixadas americanas noQuênia
e naTanzânia,segundo o Ministério do Interior do
Paquistão.Ghailani foi preso na cidade de Gujarat,
juntamente com outros 15 suspeitos, afirmou o

ministro paquistanês Faiçal Saleh Hayyat.Ghailani
foi indicado nos Estados Unidos pelos atentados
que mataram mais de 200 pessoas, sendo 12

americanos, em agosto de 1998. (AE)

""ARÁBIA SAUDITA

Líder lraqulano pede
envio de força islâmica
Durante visita .à Arábia Saudita, o primeiro
ministro do Iraque, Iyad Allawi, fez ontem um

chamado às nações muçulmanas e árabes para
que integrem a força de paz proposta no dia
anterior pelo governo saudita para ajudar a prover
segurança ao país.
Reagindo à proposta saudita, um site de radicais
islâmicos publicou hoje uma mensagem
ameaçadora atribuída ao grupo do terrorista

jordaniano Abu Musab al-Zarqawi - acusado de
vínculos com a AI-Qaeda. "Não nos calaremos
caso qualquer país árabe ou islâmico mande

forças ao Iraque, especialmente Arábia Saudita,
Paquistão e Egito�advertiu. (AE)
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Nata de esclarecimento
Viviane Pereira Teixeira*

o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e OI
Adolescente - CMDCA - de ]araguá do Sul vem a púbHcI
esclarecer algumas informações equivocadas divulgal,
pelo Sr. Paulo Vendelino Kons na Reunião Plenária AClj!
- Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sule
26 de julho do corrente, quandoinformou que o CMDC'
estaria apoiando o VI Encontro Estadual de Conselheir
Tutelares e Municipais dos Direitos da Criança eG
Adolescente.

Em Reunião realizada no mesmo dia enn

representante Regional da ACCT, Conselheiras Tutelar!
assessor da ACCT, Secretaria de Desenvolvimento Soei:
e Habitação e CMDCA, foi esclarecido que este últimor

poderia manifestar-se após a discussão do assunto e

sessão Plenária em 12 de agosto. !

Considerando que a programação do VI Enconn (

Estadual dos Conselhos Tutelares e Municipais do r

Direitos da Criança não contou com a participação efetiv (

do CMDCA deste município, que tomou ciência a
Encontro somente em 16 de julho do corrente, fi

ressaltada a necessidade de apreciação do 'assunto pe

Plenária, para definir o posicionamento do CMDCAjunl
ao Encontro.

Desta forma foi solicitado que a logomarca do CMD
I

- Conselho Municipal dos Direitos da Criança d
Adolescente - fosse retirada dos impressos (Foldell
Banners, etc) bem como o nome da referida presidem
fosse retirado de qualquer material publicitário a
Encontro até a decisão da Planária. Quando seria discutia
o assunto e o CMDCA iria tomar a decisão de auxilia�
apoiar este evento pois esta decisão deve ser' tomada eê

colegiado.
Mesmo após esta longa discussão fomos surpreendid

quando em reunião da ACI]S, no mesmo dia, simplesmenl
foi desconsiderado e desrespeitado o posicionamento
representante legal do CMDCA que tem como objetil'
preservar o espaço democrático do CMDCA.

Desta forma reiteramos e lembramos que o

organizadores do VI Encontro Estadual dos Conselh
Tutelares e Municipai� dos Direitos da Criança não esti

autorizados a inserir o nome do CMDCA ou representanl
como apoiadores ou promotores do encontro.

O ocorrido na Reunião da ACI]S em 26 de julhc
demonstra desrespeito ao CMDCA, haja vista que'
decisões são tomadas nas Reuniões, com o aval do

conselheiros, não tendo a Presidente poder para deliber�
sozinha sobre questões do CMDCA, especialmente qua�j
se trata de disponibilizar recursos humanos para o auxlll
ao evento, ou eventuais recursos financeiros.

Vale lembrar que as decisões do CMDCA são tornaOi
em Plenária, da mesma forma que as decisões do Conselli
Tutelar são tomadas em colegiado: onde todos si Ri

responsáveis pelas decisões.

*Presidente do CMDCA
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MOSAICO

POL ICA

� Natureza em perigo
o Ministério do Meio Ambiente quer
que o governo federal vete o artigo
64 de projeto de lei, aprovado no

Congresso, permitindo às prefeituras
não cumprirem o Código Florestal
Federal em áreas urbanas.
A campanha, integrada por ONGs

ligadas ao meio ambiente, tem por
objetivo preservar o que ainda resta

de manguezais, encostas, matas

ciliares, restingas, alagados e parte da
mata atlântica.
A torcida é pela sensibilidade do

presidente.

� Denúncia � Indeferido
o vice-presidente do Sindicato dos O juiz da Vara Eleitoral de Jaraguá do

Servidores Públicos de Jaraguá do Sul, Sul, Hélio David dos Santos, indeferiu o

Rogério Müller, revelou que a entidade vai pedido de impugnação da candidatura

exigir da administração pública o do deputado estadual Dionei da Silva
cumprimento de uma lei municipal, de 3 (PT). feita pela coligação "Jaraguá no

de dezembro, que ii obriga, num prazo de rumo certo" ,- PSDB/PFL/PP/PV =, por
180 dias, reconhecer a dívida com o Issem ter o parlamentar participado da

(Instituto de Seguridade Servidor Municipal). abertura da Expofeira.
estimada em cerca de RS 30 milhões. Na sentença, o magistrado afirma que
"Além de não cumprir o prazo, não criou o "não havendo proibição legal à

Conselho do Fundo de Previdência Social participação de candidatos em eventos

nem fez o cálculo atuarial. Mais, as como o noticiado nos autos, não se

nomeações para o Issem estão irregulares'; pode falar em violação das regras da
denuncia. disputa':

�preocupação
A vereadora Maristela Menel (PFL).

presidente da Comissão Parlamentar

Especial da BR-280, disse que a

preocupação agora é com a manutenção
da rodovia. "O dinheiro destinado para as

obras acabou e os buracos estão de volta';
avisa.
Sobre a ingerência da Legislativo Municipal'
em assuntos da esfera federal, Maristela

disse que a idéia era criar comissões em

todas as Câmaras das cidades cortadas pela
BR-280, gerando um movimento regional

!w para cobrar do Dnit melhorias, manutenção
,

e duplicação da estrada.

Felipe Voigt fala em fábricas

e empregos para Schroeder
o

A
- d ' . - didSCHROEDER - geraçao e a proxima gestao, o can 1 ato a

empregos será o foco principal do prefeito promete que vai fortalecer

plano de governo da coligação a agricultura e abrir novas creches.

"Juntos por Schroeder", que Na corrida para as eleições,
congregà os partidos PP e PMDB. Voigtmostra-se confiante e garante

eQi A intenção dos candidatos à que está no páreo. "Nossa coligação
l!iO majoritária, empresário FelipeVoigt está crescendo cada vez mais

(PP) emédico Luis Ribas (PMDB), porque foi bem aceita pelaadi
é incentivar a instalação de comunidade.Muita gente vai optar21].
empresas para garantir mais pela nossa aliança devido aminha

leu
lCj oportunidades de trabalho aos indicação à cabeça-de-chapa",

,
moradores da cidade, para que não aposta, lembrando que nas últimas

:1
precisem se deslocar para outros eleições municipais foi i vereador

: J municípios. Desta forma, a aliança mais votado, somando 486 votos.
pretende derrubar o estereótipo de LANÇAMENTO - Na

nn 'cidade dormitório', além de quarta-feira à noite foi realizado o

are aumentar a arrecadaçãomensal da lançamento da campanha "Juntos
xi administração pública. por Schroeder", na Sociedade Rio
10> "Sabemos da importância Camarada, no bairro Duas Mamas.
) e apncarmelhorias no setor de obras, Na ocasião, os candidatos a

principalmente em'pavimentação, prefeito e vice explanaram sobre
ntr que é uma das reivindicações propostas para militantes, cabos

mais solicitadas pela população", eleitorais e simpatizantes das
destaca. Dentre outras metas para legendas.

Comunicado'
�ARCATTO COBRA COMERCIAL LTDA,CNP J nO 01.994.31 0/0001-31,
nsc. Est. 254.434.401, com sede em Jaraguá do Sul, declara que foram
extraviadas as seguintes notas fiscais, conforme Boletim de

OCorrência nO 1.500/2004.

�idf - 052647900 Nf.Mod.01 5r.1 nO 000.051 a 000.063 (Utilizadas)

A1df - 052647900 Nf.Mod.01 5r.1 n° 000,064 a 000.075 (Não Utilizadas)
Idf - 052647900 NrMod.01 Sr.1 n° 000.076 a 000.100 (Não Utilizadas)

�Direitos humanos
A Federação Internacional de Direitos

Humanos pretende abrir proéessos na

Europa contra torturadores de qualquer
país do mundo. Uma comissão vai
analisar os dossiês e pedir a prisão
judicial em tribunais franceses dos

acusados, quando eles estiverem

viajando pelo velho continente.
Um dos encarregados de analisar os

dossiê é o reverendo Romeu Olmar

Klich, recém-eleito diretor da entidade
e ex-coordenador do Movimento
Nacional de Direitos Humanos por seis
anos.

Candidatura de Caropreso será
lançada oficialmente hoje

FÁBIANE RIBAS

�Coligação tem
como candidato
a vice o vereador
Valdir Bordin

o

}ARAGUÁ DO SUL - A

coligação "Jàragu�no rumo certo"
faz hoje à noite, a partir das 19h30,
a festa de lançamento das
m\idldàtUras dtl depu tado 'federal
Vicente Caropreso (PSDB), a

prefeito, e do vereador Valdir
Bordin (PFL), vice. O encontro

acontece na Comunidade São

Judas, no Bairro Água Verde, e

deve contar com as presenças de

militantes, simpatizantes, além de

lideranças políticas estaduais e

nacionais.

Desde o governo do ex-prefeito
Geraldo Werninghaus (PFL), em
1996, a aliança PSDB e PFL está à

frente do poder público, fator
considerado positivo na visão do
candidato a prefeito, Vicente
Caropreso. Na opinião dele, a

população vai saber reconhecer os
investimentos e melhorias que a

prefeitura aplicou na cidade e

apostará no plano de ação elaborado
para a próxima gestão.
Considerando as propostas das três

chapas semelhantes, Caropreso

APRESENTAÇÃO

Vicente Caropreso é candidato a prefeito pela coligação PSDB/PFL/PP/PV

acredita que o perfil do candidato e

a confiança que cada um transmite

serão o termômetro para escolha do
voto. ',,;\ minha experiência na vida
pública émeu trunfo para este pleito
eleitoral porque já conquisteimuitos
recursos 'para Jaraguá do Sul", diz,
confiante.

Para o lançamento dos
candidatos a prefeito, vice e

vereadores, os coordenadores de

campanha aguardam a presença
dos senadores Álvaro Dias (PSDB-

'

PR) e Leonel Pavan (PSDB), do
'deputado federal Paulo, Bauer
(PFL). Na oportunidade, os

,

ALEXANDRE BaGO

"marketeiros" da coligação
divulgarão os jingles acompanharão
Caropreso e Bordin nos eventos de

campanha e nos program.as de rádio.
Haverá' ainda exposição e

distribuição do material de

marketing - botons, adesivos,
cartazes e os tradicionais santinhos.

PT lança candidato a prefeito pela primeira vez em Corupá
CORUPÁ - o Partido dos

Trabalhadores lança, pela primeira
vez, candidato a prefeito no

município.O partido vai disputar as
eleições deste ano com chapa pura.
O empresárioJoão CarlosGortardi e
o funcionário público Marco Darif
concorremcomo candidato aprefeito
e vice, respectivamente. O

lançamento das candidaturas foi feito
na tarde de ontem, no comitê da

legenda, no Centro, e reuniu, além
dos oito postulantes a uma vaga na

Câmara de Vereadores, militantes e
a senadora ldeli Salvatti. Após o

lançamento, os petistas percorreram
as principais ruas do centro, no

primeiro corpo-a-corpo oficial da

campanha, Antes da convenção, os
militantes avaliaram a possibilidade
de coligar com outros partidos -

como o PMDB - mas devido a

Gottardi e Darif acreditam que PT tem base eleitoral sólida
desentendll�entos internos, os líderes muitos recursos para a campanha não
decidiram disputar com chapa pura. intimida os candidatos, que
O fato de o partido não dispor de acreditam dispor de base eleitoral

sólida.
A expectativa positiva

apresentada pelo candidato a

prefeito, ]oãoGottardi, estábaseada
na opção a mais oferecida para a

comunidade. "Nas visitas que
fazemos às pessoas, muitas estão

satisfeitas com a chance de votar em
nossa chapa, por estarem

descontentes com as outras duas",
revela. O cabeça-de-chapa salienta
que a expectativa de votos deve
aumentarmais quando a população
conhecer o plano de governo e

entender 'como funciona o

orçamento participativo, principal
bandeira da legenda. "] á nos

consideramos vitoriosos porestarmos
concorrendo a este pleito, vamos fazer
uma campanha simples, pautadano
corpo-a-corpo,mas temos o objetivo
de vencer", informa,

,\.
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Mercado Público abre espaço
para venda de orquídeas

ALEXANDRE BaGO

MARIA HELENA DE MORAES

;

... Flores pertencem
:a produtores da

<Agremiação de

Orquidofilia

}ARAGUÁ DO SUL - oMercado

1 PúblicoMunicipal está oferecendo
; mais uma opção aos jaraguaenses.
Trata-se da venda de orquídeas, que
estão sendo comercializadas desde

t
ontem pela Agropecuária Barão,
instalada no local há pouco mais de
um mês e está oferecendo as flores

z ern parceria com a Adori

1 (Agremiação de Orquidofilia de

j Itapocu).
_

De acordo com o presidente da
_ entidade, Adelino Murara, a

f intenção é oferecer produto de

qualidade a preços acessíveis,
1 incentivar o surgimento de novos

_ orquidófilos, incrementar o

� movimento de turistas e também, a
� médio e longo prazo, oferecer

f empregos a jovens que desejam
, ingressar no mercado de trabalho

c através desse tipo de atividade.
No sábado, aAdori e os outros

condôminos do Mercado Público
estarão realizando uma série de
atividades com a intenção de

divulgar os produtos oferecidos no
Mercado Público e criar um

movimentomulticultural. "Vamos

promover uma varal de poesia

Adelino Murara, presidente da Agremiação de Orquídeas, mostras as diferentes espécies de orquídeas

organizado pela Apeijas, além de
estarmosmostrando obras de arte de
artistas plásticos de Jaraguá do Sul,

.

como escultura e pintura", informa
Murara.

AAdori, de acordo comMurara,
tem aproximadamente 60

integrantes.A agremiação foi criada
em agosto do ano 'passado e

oficializada em dezembro domesmo
ano. Os integrantes são

colecionadores de [aráguá do Sul,
Guaramirim, Schroeder e Corupá e

também de Barra do Sul e São
Francisco do Sul. Em apenas um ano

de funcionamento, a Adori já
prol1loveu uma série de exposições.
A última foi na Exp02004, evento
realizado recentemente no Parque
Municipal de Eventos com a

participação de cerca de 70 empresas
dosmais variadossegmentos,

Estão sendo oferecidas ao público
uma grande vdriedade de orquídeas
a preços que variam de R$ 22,00 a

R$ 36,00. De acordo comMurara,
presentear alguém com uma

orquídea sempre é uma boa opção,
especialmente pelas belezas dos

exemplares e pelo tempo de duração
da flor, que permanece abertas por
várias semanas e até meses, em

alguns casos.

� Pesquisa do Ministério revela quem é o turista que visita o Brasil
BRASÍllA - Estudo doMinistérioi

, do Turismo e Embratur revela que a

J maior parte dos turistas estrangeiros
c que visitamoBrasil tementre 28 e 45
( anos, grau superior completo e, em

. media, permanece duas semanas no
I país com gasto de US$ 87,99 ao dia.
( Essas são algumas das conclusões da
� Demanda Turística Internacional
( 2003, realizada por amostra, sobre o
( fluxo internacional do turismo

" receptivo e emissivonoBrasil.
f Dados preliminares doAnuário
I Estatístico 2004, em fase de finalização,
" indicam que 4,1 milhões de turistas
� estrangeiros visitaram o Brasil no

I

I I

último ano, garantindo uma receita
cambial de US$ 3,4 bilhões, uma

\_ .

variaçãopositiva de 8,52% sobre 2002.
O diretor de Estudos e Pesquisas da
Embratur, José Francisco de Salles

Lopes, informa que aindahouve uma
qualificação deste gasto do turista em
função de que o gastomédio por dia
passou de US$ 86,17 em 2002, para
US$ 87,99 no ano passado, um
crescimento de 2,11%.

Como principal motivador da
viagem aparece o lazer, com 53%,
seguido do turismodenegócios (26%)
e da visita a familiares e amigos
(17,1%). E, na hora de escolher o

destino Brasil, a propaganda boca a

boca - por meio de informações de
amigos - foi aprincipal influênciapara
61,9% dos turistas.A internet aparece
em segundo, com 13,4%. Dos
entrevistados, 45.1% viajavam com a

família, sendo que 76,8%não tiveram
a visita organizada por agência de

viagens. Foram entrevistados, no
momento da partida do país, cerca
de cincomil estrangeiros durante a

alta (fevereiro) e baixa (setembro/
outubro) estações. Das cinco primei
ras cidadesno ranking dasmais visita
das, três são doNordeste. Emgeral, o
estrangeiro costuma retomaraoBrasil.

Consultor de renome nacional
elogia empresas· da cidade

}ARAGUÁ DO SUL - O consultor
de empresas de renome nacional,
Simon Franco foi o palestrante do
47° Encontro de Empresários,
promovido pela Acijs '(Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul) e Apevi (Associação das

Pequenas Empresas do Vale do

ltapocu) na noite de ontem, na Scar:
Participaram do evento aproxima
damente 370 empresários de ou tras
regiões. De acordo com o presidente
daAcijs, Paulo Obenaus, este é o

primeiro encontro promovido pela
atual gestão e inova no sentido de
estar oferecendo possibilidade de

participação a empresários de outras
regiões. "Estamos realizando o evento
na Scar justamente para oportunizar
aos participantes a chance de
conhecer a Sociedade Cultura

Artística", exemplifica Obenaus.
Escritor e consultor na área de

Recursos Humanos e reconhecido
como um dos maiores especialistas
em pessoas no Brasil, Simo�Franco,
65 anos, tem em seu currículo a

experiência de cerca de 1.200

palestras, ministradas para os mais

variados grupos de empresários de

todo o Brasil. Ontem, ele abordou o
"\' A

tema voce e sua empresa são
competitivos? "para uma platé�
atenta, formada por empresários d�
mais diversos segmentos.

Sem apontar os segredos do
sucesso, o especialista afirmou qu�
atualmente o empresário que almeja
ser bem sucedido precisa
desesperadamente, contar com;
inteligência e o talento de seu!

empregados. Franco visitou se�
empresas de Jaraguá do Sul e d��
ter ficado espantado com o alto grau
de profissionalismo dos empresári�
da cidade. "Aqui eu vi as mesm,
coisas que são feitas nos mercad�
mais avançados e de vanguarda'
derrete-se o consultor, que te�
empresa emSão Paulo especializadl
em seleção de executivos, gerênclI
de nível médio, treinamento,
educação à distância, avaliação I

aconselhamento de direção.
Simon Franco comenta qUi

atualmenteministra cinco palestrl
,

por mês porque está emuma faseei
que tem possibilidade fazer escolha<
"Nada é de graça e a vida é cara'
ensina o consultor.

ALEXANDREro:·

Simon Franco é consultor e já ministrou cerca de 1.200 palestraS
•

.... INADIMPLÊNCIA

Saldo positivo em julho
O saldo da inadimplência dos 10 primeiros dias de

julho foi positivo, de acordo com dados do SPC Brasil

(Serviço de Proteção ao Crédito). Foram 1.288.980

pessoas que limparam o nome, enquanto 648.520

foram incluídas no cadastro, totalizando um saldo
de 640.460. No mês de junho, o saldo da

inadimplência foi de 321.062, sendo 3.155.063
inclusões e 2.834.001 exclusões. Já o número de
consultas ao banco de dados passou de 6.188.668
na primeira dezena de junho para 4.161.556 no

mesmoperíodo de julho, uma queda de 48,71 %. O

SPC Brasil terminou o mês de junho com um volume
de consultasde 8,56% maior que no mês de maio.

Em junho, 18.573.224 pessoas acessaram o banco
de dados da organização. Em maio, 17.107.586.

O � � --
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I CP JURíDICOI

• As cidades mais

visitadas foram: Rio de

Janeiro, São Paulo,
Salvador, Fortaleza, Recife,
Foz do Iguaçu, Búzios,
Porto Alegre, Florianópolis
e Belo Horizonte.

• Sinalização turística,
limpeza e segurança
pública foram as principais
críticas dos estrangeiros
em relação ao Brasil.

... VAREJO MODERNO

Seminário Internacional c
o consultor norte-americano Paco Underhil, a

considerado um dos maiores especialistas e� el

varejo do mundo será uma das atrações do 1
di

Seminário Internacional de Visual Merchandising,
ai

que será realizado no dia 31 de 'agosto, em SãO

Paulo. O evento faz parte das comemorações doS �r
50 anos do curso de vitrinismo do Senac, o primeiro
do gênero do Brasil. O consultor, entre outras �
coisas, é autor dos livros "A Magia dos Shoppings,'
Como tornar a compra irresistível e vamos aS v,

compras e "A Ciência do Consumo'; que vendeU A

mais de 2 milhões de cópias em todo o mundO. Cc

Na palestra, ele vai apresentar os novos valores e ill

preocupações que afetam o consumidor na hora de

da compra. te

Cc

.... EXPANSÃO

Breithaupt emJoinville
O grupo Breithaupt dá mais uma prova de
solidez ao anunciar projeto de ampliar a

loja de materiais de construção localizada
na Rua Blumenau, em Joinville. De acordo
com informações da coordenação de

marketing da empresa, foi adquirido um

terreno, que vai possibilitar a ampliação da
área construída, que terá estacionamento
coberto para 80 veículos e área para
eventos. O empreendimento vai gerar 70

empregos diretos e 210 indiretos. Os

projetos e execução estão sendo feitos por
profissionais de Joinville.Durante o prazo
de execução da obra 180 empregos diretos
serão gerados.

.... CINCO ESTRELAS

Besc recebe louvor
A Presidencia do Banco do Estado de Santa
Catarina recebeu Voto de Louvor, honraria
concedida pelo Senado Federal através de

indicação da senadora catarinense Ideli Salvatti.
A indicação é em decorrência do Besc ter

recebido a classificação cinco estrelas, concedida
pela maior agência de classificação de risco do

mundo, a Standard & Poors. O Voto de Louvor

registra que a agência analisou, durante três

meses, o desempenho de mais de 2 mil fundos
de investimento no país, classificando 522 deles.

Apenas 10 fu ndos receberam a classificação
cinco estrelas e o fundo Besc Prime é um deles.
No dia 21 de julho, o Besc completou 42 anos

de atividades.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I Biblioteca realiza "contação'
de histórias em duas sessões
}ARAGUÁ DO SUL - o final

o das férias da criançada promete
o momentos de muita fantasia e

diversão. A Biblioteca Pública

Municipal Rui Barbosa promove
hoje duas sessões de 'contação'
de histórias para crianças, a

I, primeira começa às 10 horas e a

segunda a partir das 15h30.

Segundo a auxiliar de

biblioteca Diane Chiodini, as

li próprias crianças escolhem as

� histórias que serão contadas

I dentre as opções: ''A verdadeira

.0 história do lobo mau", "Um
\ aniversário inesquecível", "O
; sapoGustavo e a bruxa Abigail"
h e "A bruxa do armário de
, limpeza", entre outros clássicos

I da literatura infantil
Para incrementar as sessões

ii e aproximar as crianças da

leitura, os contadores vestem

I fantasias de acordo com as

histórias, que ganham mais vida.

Apesar de serem direcionadas à

criançada, os artistas fazem um

convite aos pais para que, ao

. lado de seus filhos, venham
conferir as animadas historinhas.

Diane lembra que a

biblioteca periodicamente realiza
a contação de histórias, mas com
agendamento para as escolas, "e
agora queremos começar a fazer

para o público em geral", salienta.
Em parceria com a Fundação
Cultural, a Biblioteca também

participa do projeto "Canto do
Conto", que leva a 'contação' de
histórias para a ala pediátrica do

Hospital e Maternidade Jaraguá
toda terça-feira.

A Biblioteca Pública está
localizada na Rua Ida Bona Rocha,
101, no Centro. A contação é

gratuita. Mais informações pelo
telefone 275-1300.

Diane explica que intenção é aproximar as crianças da literatura

Scar abre oportunidade para

qualificação em arte visual
JARAGUÁ 00 SUL - Especialista

elh história das artes, o professor
Otto Francisco de Souzaministra
apartir do próximo dia 12 uma nova
ed lção de um curso que vem

despertando interesse não só entre
art'lstas como d'e pessoas que

teCiam a arte como espectadoras,
ara dar a este público mais

�Ortunidades, a Scar (Sociedade
.

ultura Artística) ainda mantém

�gaspara o curso de artes visuais.

atlvldade vai proporcionar
conhecimento em diversas

�anifestações artísticas da
enominada arte contemporânea,
retomando alguns antecedentes
conc .

eltuais da contempora-

! I

neidade, trabalhados nas

vanguardas artísticas do início do
século XX. O conteúdo abordará
temas como dadaísmo e arte

contemporânea; o temia pós
moderno na arte contemporânea;
a transferência do centro da arte

de Paris paraNova Iorque; o signo
geométrico na arte moderna e na

arte contemporânea; e a pintura
no final do milênio. Serão formadas
duas turmas - no período vespertino
das 15h30 às 17h30 e no período
noturno das 19 às 21 horas. As

inscrições' podem ser feitas com

Marcilei, através do telefone 370-
6488 ou pelo e-mail artesplasticas
@scar.art.br.

OPORTUNIDADE

Feira agroindustrial vai
incrementar a Schroederfest

CAROLINA TOMASELLI

... O evento abrirá

espaços para a

exposição e comércio
de produtos locais

SCHROEDER - A primeira Feira
agroindustrial será a grande
novidade da 12a Schroederfest,
que acontece nos dias 25 e 26 de

setembro, no Complexo Esportivo
Municipal. O evento, promovido
pela Prefeitura, abrirá espaços para
exposição e comercialização de

empresas locais, que já estão sendo
contatadas pelos organizadores. ''A
feira proporciona importantes
contatos e depois surgem os

negócios", salienta a coordenadora

geral da 12a Schroederfest, Tânia
MariaZoz.

O secretário de Educação,
Cultura e Turismo, Harildo Konell,
que também faz parte da

coordenação do evento, informa
que além �as empresas, a

exposição congregará produtos da
Associação dosli) Artesãos e

pequenos animais, que devem
atrair um público considerável.

"Também vamos montar um

estande paramostrar um pouco da

história, através de registros
fotográficos", afirma Konell .

Entre os eventos já
confirmados, Tânia destaca o

encontro da terceira idade, no dia
25, a partir das 11 horas, o terceiro
"Festival Municipal da Canção",
às 19h30, também no sábado, o
"Festival Microrregional de

Dança", com início às 14 horas, dia
25, e a tarde dançante com a

Banda Cavalinho, a partir das 16

horas, no domingo.
Haverá, ainda, almoço típico,

competições de tiro, desfile festivo,
segundo "Concurso de Chope em

Tulipa" e encerramento com show

pirotécnico. ''Acredito que será

muito bom, porque vai atingir um
público diferente, alguns por
curiosidade, outros por interesse
comercial, em função, princi
palmente, da feira, que é uma

novidade", comenta.
A programação oficial deve ser

lançada na próxima semana e

integra as comemorações de

aniversário do município, que

completa 40 anos de fundação dia
25. A estimativa de público é de,
pelomenos, 20mil pessoas, número
registrado na última edição do

Coordenadora do evento acredita que feira vai atrair público diferenciado evento, realizado em 2002.

JaraguáTec divulga edital para
participação na pré- incubadora

}ARAGUÁ DO SUL - O Núcleo
de Desenvolvimento Integrado
de Incubação - JaraguáTec-,
entidade que gerencia a pré
incubadora e incubadora, abre

inscrições para empreendedores
interessados em apresentar
propostas de projetos tec

nológicos. Depois de aprova-dos
no processo de seleção, os

empreendedores poderão utilizar
a pré-incubadora, situada nas

dependências da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul)
para dar continuidade a

viabilização do plano de negócios.
A pré-incubadora oferecerá aos

empreendedores selecionados

suportes administrativos, técnicos
e operacionais através de módulo
individual por projeto; uso

compartilhado de serviços
técnicos, adminis tra tivos e

contábeis; equipamentos de
informática e comunicação uma
sala de reunião e treinamento; e
uso compartilhado dos
laboratórios do Senai e da Unerj.
"Eles poderão utilizar esses

serviços durante um período de
até 12 meses, para ver a

possibilidade de viabilização do

plano de negócios", explica
Mareio Silveira, coordenador do
projeto. Atualmente, duas

empresas atuam na pré
incubadora. As vagas do edital
são direcionadas a cinco

participantes. Para participar, os
interessados deverão elaborar
uma versão inicial do Plano de

Negócios contendo tipo de

projeto, proposta de expansão do
negócio e mercado potencial.

• As inscrições do processo
de seleção poderão ser

feitas na sede da Pré

Incubadora, na Unerj.

• Os interessados. deverão -

efetuar o pagamento de
taxa de inscrição e retirada

completa do edital no valor
de R$ 50,00, na tesouraria da

Unerj. Informações pelo
275-8249.

Serão selecionados projetos
vinculados à área tecnológica,
preferencialmente aqueles.que
atendam necessidades de
clientes potenciais. As propostas
para a inscrição dos candidatos e

versão inicial do plano de

negócios deverão ser entregues
no período de 2 a 20 de agosto. A

pré-seleção e divulgação dos
- projetos pré-aprovados acontece

de 20 a 27 de agosto. As insorições
dos candidatos aprovados na pré
seleção e' entrega das versões
finais do. plano de negócios
deverão ser feitas de 1 º de
setembro a 10 de setembro. Em

seguida será feita a análise pelo
Comitê Técnico de Avaliação e

aprovação pelo' Conselho
Deliberativo. Depois haverá
entrevistas com os

empreendedores aprovados e no

dia 22 de setembro serão

divulgados os resultados. A

contratação de propostas e início

das atividades acontece no dia

quatro de outubro.

Cinema alternativo ganha
espaço em projetos da Scar

, }ARAGUÁ DO SUL - Ampliando
as opções culturais e ao mesmo

tempo estimulando a formação de
novos valores em campos
alternativos da arte, a Scar
contabiliza bons resultados com

dois projetos relacionados com o

cinema. De um lado, a instituição
oferece mensalmente um cardápio
com o melhor da produção de
curtas da Cinemateca Catarinens

e, através da exibição de filmes nas

edições do projetoQuintaCultural.
De outro lado, possibilita a

potenciais criadores, espaço em

propostas corno aGuerrilhaDigital
Vídeo, que teve sua primeira
edição nos dias 16 e 17 de julho.
Coordenado peloGpoEx - Núcleo
de Experimentação Cênica, ligado
à vice-presidência de artes cênicas,

o projeto de cinema e vídeo se junta
a trabalhos do grupo nas áreas do
teatro e da dança. Nelson

Borchard, do GpoEx, assinala que
a Guerrilha Digital Vídeo busca
reunir e estimular novos

videomakers, dando início
à

,

produção de vídeos culturais na

região, pensando na produção
cinematográfica descentralizada.
"Foi uma experiência inesquecível
materializada nos vídeos do

cotidiano, bem humoradas e

criativos", assinala o coordenador do
projeto, GilmarMoretti.O resultado
está nos vídeos "O eterno retomo',
captado com uma máquina
fotográfica caseira, captado com

imagem emmovimento emMPEG,
"Micos urbanos", "Perfumado", e
"HoraMarcada".

Cena curta "Roda de Expostostapresentado na Cinemateca Catarinense�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretaria de Saúde entrega
Relatório de Gestão /2003

CELlCE GIRARDI

� Documento

apresenta dados
sobre as ações do
setor no município

}ARAGUÁ DO SUL - A
Secretaria de Saúde divulgou na

noite de ontem o Relatório de
Gestão 2003 em reunião realizada
com empresários, profissionais de
saúde e líderes comunitários no

Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul). No documento
constam dados sobre a área e os

programas desenvolvidos. De
acordo com o secretário de saúde,
Airton Weber Silva, ao longo da

géstão os relatórios são

apresentados tanto para o

Conselho Municipal de Saúde
como para a Câmara 'de
Vereadores e um terceiro é

apresentado para a comunidade.
"Através deste relatório a

população poderá saber o que foi
feito em cada setor, sej a na

epidemiologia, vigilância sanitária,
programa DST/Aids, Saúde da
Mulher, entre outros", explicou,

Weber da Silva confirma a queda da taxa de mortalidade infantil

destacando a queda da
mortalidade infantil nos últimos três

anos, que reduziu de 12 para 5,3%
para cada mil habitantes. Menor
do Estado emmunicípios commais

de 25 mil habitantes. Weber da
Silva informou ainda que a taxa

Palestra reúne profissionais do Direito no Centro de Inteligência Jurídica

Semana deAtualização Jurídica
encerra hoje com duas palestras

}ARAGUÁ DO SUL - A Semana
de Atualização Jurídica promovida
pelo IELF (Institutode EnsinoJurídico
professor Luis FlávioGomes) termina
hoje com palestras dos advogados
Fernanda Marinela e Eduardo

Sabbagi. Essa é a terceira edição do
evento, que é realizado em parceria
com o NIJ (Núcleo de .Inteligêncía
Jurídica) da cidade. O coordenador
doNIJ,Gilson Bastos, informou que
o curso tem o objetivo de atualizar os
profissionais do direito acerca de
temas relevantes nas áreas do direito
civil, penal e processo penal, tributário,
administrativo e constitucional.
Fernanda Marinela Abordará a

"Emenda 41" e Sabbagi o "Direito
Tributário e as recentesmodificações
na seara tributária atual". Aspalestras
acontecem às 19h15 e 21 horas, na
'Rua Venâncio da Silva Porto, 183,
próximo àKohlbach. SegundoBastos,
em fevereiro deste ano, Jaraguá do

I i
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Sul passou a integrar a Rede IELF,
que conta commais de 120 unidades
distribuídas no Brasil. Os conteúdos
atualizados são transmitidos aos alunos
interessados em cursos preparatórios
para concursos públicos, cursos de

atualização (Escola Superior de ,

Advocacia-Si') , especializações (pós
graduação - Unisul), e cursos

preparatórios para o exame da
Ordem.

oPINIÃo - O' sistema conta

com aulas telepresenciais ao vivo em
tempo real e com imagem digital que
sãoministradas nas dependências do
Núcleo. "Os cursos são de excelente

qualidade e têm contribuído
sobremaneira para aumentar o saber

jurídico dos que trabalham com

direito. As aulas telepresenciais são
eficazes e a interação professor-aluno
realmente acontece", destaca o

advogado César Lenzi que participa
do curso.

de mortalidade materna tem sido
zero nos últimos três anos em

mulheres, desde o início da gravidez
até o fim do puerpério.

Na opinião do secretário, isto é

resultado de ações básicas como

vacinação, implantação de rede de

esgoto, nutrição, prioridade no

atendimento infantil entre outros.
No setor odontológico, Jaraguá do
Sul detém uma das menores taxas
de extrações de dentes

permanentes de Santa Catarina,
que representa hoje apenas 2,61%
dos procedimentos executados

pelos dentistas da rede pública.
Houve ainda um amento de 75%
na produção ambulatorial no

período de 2000 - 2003. "Estes dados
são incontestáveis e mostram que

J araguá do Sul tem um dos
melhores índices de saúde do

Estado", avalia Weber.Nesta
mesma oportunidade foi

apresentado o novo Sistema de

Informações da Secretaria

Municipal de Saúde, que em fase
final de desenvolvimento e testes,
está iniciando a fase de

implantação. Este sistema

informatizado será a ferramenta

que permitirá, por exemplo, que se

utilize um prontuário eletrônico

para todos os pacientes SUS,
podendo as informgções de saúde
destes serem acessadas em

qualquer unidade a qualquerc,

momento pelos profissio-
nais autorizados comomédicos e

dentistas.

Associação de Artesãos realiza
Curso de pinturas e bijuterias

}ARAGUÁ DO SUL - 'A terceira

Feira deArtesanato promovida pela
Secretariade Produção, Fundação
Cultural e Associação dos Artesãos
de Jaraguá do Sul contará com cem

estandes que ocuparãoos pavilhões
"B" e "C" do Parque Municipal de
Eventos, nos dias 5 a 8 de agosto. O
evento que integra a programação
"Agosto de Todos" apresentou um

bom crescimento desde a sua

primeira edição em 2002, quando
foram disponibilizados 33 estandes e
aumentou para 72 no ano passado.
De acordo com Rosilene Koch,
assistente de promoções e divulgação
da prefeitura, a feira deverá reunir
cerca de 88 expositores oriundos de
várias regiões de Santa Catarina e

das cidades paranaenses deCuritiba

e Araucária, que apresentarão
trabalhos diversificados em estilos e

materiais, desdemadeira, porcelana,
biscuit e bijuterias de todos os tipos.
Ela acrescenta que durante o evento
serão realizados cursos de pintura em
gesso, nos dias 6 a 8 de, agosto
(técnicas diversas), de pintura em

madeira (principalmente técnica

estilo country) e de bijuterias, nos
dias 6 e 7. Os interessados em

participar podem obter mais

informações através do telefone 372-
8093. Pela divulgação feita pelo
Estado a expectativa dos

organizadores é que circulem pelo
parque municipal mais de dez mil

pessoas.A visitação, gratuita, poderá
ser feita das 10 h às 22 horas nos dias

5,6 e 7 edas lOhàs 18 h no dia 8.
ARQUIVO

Organizadores esperam público superior aos seis mil do ano passado
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o processo crime e o refis

Julio Max Manske

Com a entrada em vigor da Lei 9.964/00, que instituiu o REFIS, os
contribuintes que tinham tributos federais "em aberto'; puderam
aderir ao plano de parcelamento, mediante o cumprimento de
algumas condições. Dentre os "benefícios" da adesão ao REFIS,
estava a possibilidade de suspensão do processo-crime até o

pagamento total do débito tributário e, em este ocorrendo, o

processo seria extinto, No entanto, para obtenção deste benefício,
a adesão ao REFIS deveria ocorrer antes que o Juiz recebesse a

denúncia oferecida pelo Promotor de Justiça (denúncia é a peça
de acusação em um processo-crime).
Assim, quem aderisse ao parcelamento do REFIS após o

recebimento da denúncia, ou seja, se já estivesse respondendo a

um processo-crime, não teria direito a suspensão do mesmo e

continuaria sendo processado.
Ocorre, porém, que em 2003, entrou em vigor a Lei 10.684, que
estabeleceu nova forma de parcelamento de tributos federais,
onde, dentre os "benefícios" deste parcelamento, também se

encontra a suspensão do processo-crime, até o pagamento final
do débito. A diferença é que nesta nova Lei, a suspensão do
processo-crime não está condicionada a adesão ao parcelamento.
Êm razão desta nova disposição legal, os contribuintes que aderiram
ao REFIS, mas que não obtiveram a suspensão do processo-crime,
devem pleitear esse direito, mesmo que já tenham sido
condenados, pois a lei posterior que de qualquer modo favorecer
o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que já decididos por
sentença condenatória transitada em julgado (art. 2°, do Código
Penai), Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Regional Federal da 4'

Região, onde o relator, ao conceder o direito de suspensão do

processo a contribuinte aderente ao REFIS, após o recebimento da
denúncia, ainda consignou que pretende-se evitar a situação que
coloca os juizes criminais, nos delitos da espécie (sonegação fiscal),
a pecha de meros cobradores de tributos.

Julio Max Manske é advogado na Cassuli Advogados Associados
S/C e professor de Direito Penal no Centro Universitário de Jaraguá
do Sul.

NOTAS
�SENAI

Curso deComunicação deModa
As unidades do SENAI de Blumenau e Rio do Sul estão com inscrições
abertas para a primeira Pós-Graduação de Especialização Lato Sensu

em Moda e Comunicação da Região. Serão abertas duas turmas, uma

em cada cidade. O curso tem o objetivo de preparar os egressos para
atuarem na criação, promoção e respectiva divulgação de moda. As
aulas do curso de Pós-Graduação de Especialização Lato Sensu
em Moda e Comunicação do Senai terão, periodicidade quinzenal,
-de forma intercalada' entre Rio do Sul e Blumenau, totalizando 450

horas/aula ao longo de três semestres. Mais informações no site

www.sc.senai.br ou no Senai On Une 0800 48 1212.

�BAILE

Sidonea recebe homenagem '-'I

A Senhora Sidonea Guielow será homenageada amanhã no Baile de
Rainha promovido pela Sociedade Recreativa Alvorada, de Jaraguá do
Sul. A concentração dos associados está marcada para às 14h na sede
da sociedade e a saída em busca da Rainha para às 14h30. O baile
iniciará às 22h30 e contará com a animação do Grupo Safira. IngressoS
antecipados ao valor de R$ 6,00: no Posto Mime da Walter Marquardt,
Posto Mime do Rio Cerro, Lanchonete Pingoin, Flasch Vídeo Locadora
e Mercado Atual. Informações pelo telefone 376-0776.

�TIRO

Sociedadepromove jantardan;ante
A Sociedade Atiradores Ribeirão Grande da Luz, de Jaraguá do Sul,

promoverá amanhã o seu tradicional Jantar Dançante. O Jantar será
servido às 20h, sendo que o baile iniciará às 22h30min e será animado
pela Banda Os Ritmistas. Os ingressos que dão direito aojantar podem
ser adquiridos ao valor de R$ 7,00. Fone para contato: 9131-0737.

�EXPOSIÇÃO
Os símbolos naArte de EIi Heil
A Secretaria de Educação e Cultura de Schroeder promove de 3 a 27

de agosto a Exposição "Símbolos na arte de Eli Hei!"que acontece nas

dependências da secretaria na Rua Marechal Castelo Branco, 3564 em

Schroeder.A entrada é gratuita e a visitação aberta das 9h às 18 h deve

ser agendada com a Fundação Cultural do município pelo fone 374-
0322.

E de 31 de agosto a 24 de setembro a exposição estará na biblioteCa
Pe. Elemar Scheidt, na Unerj. A visitação poderá ser agendada pelo
fone 371-9177, ramal204, das 10h às 19h.

Falecimentos
Faleceu às 18:50 de 27!7 o senhor Carlos Spézia, com idade de89

anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Sagrada Família.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ERRAMOS

o título: "Sul-brasileiro de Tae Kwon Do acontece no próximo
domingo'; da matéria sobre automobilismo, de ontem, dia 29 de

julho, nesta página, foi publicado errado. Na verdade, a reportagem
deveria ter como título: Município sedia 6' etapa da Copa de

Velocidade na Terra.
Lamentamos o equívoco e pedimos desculpas aos leitores pela
falha imperdoável.

,

ESPORTIVAS
OLESC

Handebol na final masculina da Olesc
A equipe jaraguaense de handebol masculina garantiu presença
na final da Olesc ao vencer Xaxim pelo placar apertado de 25 x

24, em partida difícil disputada na manhã desta quinta-feira, no
ginásio de esportes da Unoesc. Na decisão do título, agendada
para as 11 h 15min de hoje, no mesmo local, Jaraguá do Sul

enfrenta Itajaí, que ganhou de Blumenau de 21 x 18. A vaga na

final foi garantida pelo time jaraguaense somente no minuto

final do jogo, quando aconteceu a virada para o placar definitivo
do confronto. Jaraguá começou bem, mas cedeu a vantagem
para Xaxim, que se manteve com dois ou três gols na frente

durante quase todo o segundo tempo, até que a equipe treinada
por Everton Sales empatou a dois minutos de terminar a partida,
fez o gol da vitória logo em seguida e consequiu anular o último

ataque do adversário. O handebol masculino construiu uma

campanha invicta, com sete vitórias e um empate, para chegar a
sua primeira decisão de Olesc, competição em que já conquistou
o terceiro lugar nas edições de 2002 e 2003.

TRÁFICO

Policia de Jaraguá do Sul

prende casal com drogas
JULlMAR PIVATTO

�Elinei Pereira e

Lúcia Vicente
tinham em casa

75 pedras de crack

JÀRAGUÁ DO SUL - Operação
conjunta das políciasCivil eMilitar
prendeu, no início da tarde de

ontem, Elinei Pereira, 25, e Lúcia
TerezinhaVicente, 22. O casal tinha
em casa, na Rua 657, na Ilha da

Figueira, 75 pedras de crack, um
revólver calibre 38 communições e

R$ 658,00 em dinheiro, além de
várias eletrodomésticos e

equipamentos novos semnota fiscal,
que estão sendo investigados pela
polícia.

De acordo com o Investigador
Zocatellí, por volta das 12 horas de

ontem, eles estavam no bairro Ilha

Irineu Pasold

(Prefeito Municipal)

e

ESTADO DE SANTA CATARINA'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO ,SUL
RUAWALTERMARQUARDT N° llll-BARRA DO RIOMOLHA

89.259-700-JARAGUÁ DO SUL/Se
FONE: (47) 372-8000

Cadastro Contribuinte CNPJ/CPF/RG Endereço do Imóvel Ano da Dívida Válor Valor

lançado corfiqido
em UPM' em RS'"

13.842-8 Valdair Maximiano 310.529.599-20 R. Urbano Rosa,23 2000/2001/2002/2003 11,0811 853,24

* UPM=Unidade Padrão Municipal
**0 valor Corrigido terá acréscimo de multa e juros.

Jaraquá do Sul/SC,26 de Julho de 2004.

Solon Carlos Schrauth
Secretário de Gestão)

r

ctSAR JUNKES

Lúcia e Elinei foram presos no início da tarde de ontem em operação das polícias Civil e Militar

da Figueira onde ummenor foi até apontou a casa onde elamorava. Foi porte vencido.
um orelhão, fez uma ligação e sentou quando entraram e encontraram na COMPARSA - O casal preso
em ponto de ônibus. Em seguida, residência Lúcia e Elinei, que é ontem morava na residência de
outramenor chegou, entregou uma foragido do Presídio Regional de Sérgio Paulo da Silva, 28, vulgo
pedra de crack e o menino pagou Jaraguá do Sul. O Estatuto do Serjão, que está preso por tráfico e

com uma nota de dez reais. Nesse Desarmamento, aprovado recen- porte ilegal de anua. Serjão foi detido
momento.apolíciaabordoéarnenor; temente pelo Congresso, prevê na última sexta-feira em

nc.v.M., 15 anos, que confessou prisão para quemestiver de posse de Guaramirim, onde reagiu, chegando
estar vendendo para sua tia e armas de fogo sem registro ou com a bater nos policiais.

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer .. Turismo·'Fretamento

Começa a fase decisiva da Olesc em Joaçaba
ARQUIVO/ALEXANDRE BaGO

Basquete feminino disputa semi-final hoje contra Chapecó

JOAÇABA - A 4a edição da Olesc, do Sesi, tem handebol feminino

disputada em [oaçaba desde o dia entre Joinville e Caçador. Na
23, entra na sua fase final a partir seqüência jogam Criciúma e

de hoje com as decisões nas Jaraguá do Sul.
modalidades coletivas e o No futsal feminino a final será
encerramento da natação e

ginástica rítmica desportiva. A
primeirasemifinal do dia começará
às 13h30mcomJoinville x Itajaíno
basquete feminino, em Luzerna. Na

seqüência jogarão Jaraguá do Sul e
Chapecó. Às 15 horas, no ginásio

entre Florianópolis e Chapecó, a
partir de 15 horas no ginásio Ivo
Silveira. Pelo terceiro lugar jogarão
Fraiburgo e Itapiranga. No

basquete masculino a decisão será
entreJoinville e Blumenau, 18 horas,
em Luzerna. Jaraguá do Sul e

Pelo Presente Edital, NOTIFICAMOS os contribuintes em débito com a Fazenda Pública

Municipal,porfalta de pagamento do Imposto Predial eTerritorial u'r.bano-IPTU, para queno prazo de

30(trinta) dias,a contar da data desta publicação,dirijam-se ao setor deTributaçâodeste Municfpio.e
retirem o respectivo documento de arrecadação e efetuem o pagamento dos valores devidos, sob
pena de que o seu não atendimento caracterize confissão de dívida, permitindo-nos a IMEDIATA

COBRANÇA JUDICIAL dos referidos débitos, conforme a Lei Complementar n° 001/1993 - Código
Tributário Municipal e outros argumentos aplicáveis à espécie.

Salientamos que a omissão da cobrança de tributos pela Administração resulta em penalidades
que atingem diretamente o nosso Município, pelo não cumprimento do artigo 11 da Lei Complementar
n° 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Criciúma disputam o terceiro lugar.
O handebol masculino terá uma

final entre Jaraguá do Sul e Itajaí,
às llhl5, no ginásio da Unoesc.
Xaxim e Blumenau jogarão pelo
terceiro lugar. BalneárioCamboriú
e [oinville farão a decisão do vôlei

masculino, às 15 horas no ginásio do
Colégio Superativo.O terceiro lugar
será decidido entre Blumenau e

Florianópolis.

• Joinville está em

primeiro na classificação
geral com 53 pontos. Em

segundo lugar está
Blumenau com 40 pontos
e terceiro Concórdia com

35.

• No quadro de medalhas,
após o desenvolvimento

da primeira etapa da

natação e da GRD, Joinville
segue em primeiro com 14

de ouro, 13 de prata e

nove de bronze. Jaraguá
do Sul vem a seguir com
oito medalhas de ouro,

duas de prata e duas de
bronze.

J
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Dois pilotos de Guaramirim se

destacam no Motocross de se
JUlIMAR PIVATTO

�Beto Alchini e
Eduardo Zonta

.disputarn o

Catarinense

GUARAMIRIM - Beta "Schumi"
Alchini e Eduardo Zonta estão,
respectivamente, em segundo e

sexto lugar no Campeonato
Catarinense de Motovelocidade.
Beta já é campeão sul-brasileiro,
tricampeão catarinense e tetra

campeão do vale norte catarinense.
Zonta está estreando no esporte em
2004. Os dois participaram, no
último fim-de-semana, da 6' etapa
do Campeonato Paranaense de
Velocross, na cidade de Pien (PR).

'''Quando não estamos

competindo, usamos essas provas
paramanter o ritmo.Nosso objetivo
é o estadual, mas sempre
participamos como convidados;
principalmente pela Federação
Paranaense", comenta Beta,
atualmente na vice-liderança do

campeonato catarinense com 80

pontos, dez a menos que o líder
Luciano "Boca" Oliveira, de

[araguá do Sul.
"A. nossa região é uma das mais

Beto Alchini ocupa atualmente a vice-liderança do campeonato estadual de Motovelocidade
fortes no esporte. Várias pilotos
daqui estão liderando suas

categorias", salienta Beta,
reforçando que isso vem

acontecendo nos últimos três anos.
Na última etapa do Catarinense
2004, que foi disputada emJoinville,
Beto terminou em segundo lugar,

atrás apenas do líder da competição.
Zonta disputa as categorias
Nacional B e C, estando em

segundo lugar na C e sexto na B.
Os dois se preparam para sexta etapa,
que será nos dias 7 e 8 de agosto em
Ascurra. BetoAlchini corre com o

apoio �e Netuno Transportes,

Águia Motos, Azeved�
Automóveis, Posto 28: Guenther
Despachante, Academia Corpo e

Mente e Frefeitura de
Guaramiririm. Já Zonta tem o apoio
de Netuno Transportes, Academia
Impulso, MCRRacing e Prefeitura
Guaramirim.

Schroeder divulga calendário eventos esportivos de agosto
SCHROEDER - ACME (Comissão

Municipal de Esportes) divulgou esta .

semana o calendário do esporte para
omês de agosto na cidade. Entrando
em sua quarta edição, os Jogos de

Integração do EnsinoMédio aconte
cem na semana de 9 a 13 de agosto e

envolvem aproximadamente 480
alunos que disputam entre si as

modalidades de futsal, voleibol,
handebol e basquete, nos naipes
masculino e feminino. A coordena
dora de eventos da CME, Edite
Hang, diz que a competição vem

também para comemorar o dia do
estudante, que é no dia: 11. "Temos a

intenção de evolver todos os alunos do
EnsinoMédiodomunicípio", ressalta.

Já no dia 14 de agosto começa o
19'CampeonatoMunicipalde Futsal
Adulto que, neste ano, conta com a

participação de 15 equipes, somando

��fIM

aproximadamente 250 atletas que
residem ou trabalham em Schroeder.
Os times estãodivididosem três chaves,
empartidas que serão realizadas todos
oi sábados e dura praticamente três

meses. "Ficamos praticamente na

mesma média de equipes dos anos

anteriores", comenta Edite. A atual

campeãda competição é aCorernaco,
tendo como vice aGrameyer.

O5°CampeonatoMunicipal de
FutsalMaster, também denominado
"Copa ProfessorArlindo Scheffler",
tem previsão para começar no dia 20
deste mês.O torneio envolve atletas
a partir de 45 anos e a preparação dos
grupos será no dia do Congresso
Técnico, que está marcado para o

dia 5 de agosto, às 19 horas, no
auditóriodoCentro deMúlitiploUso.
Todas as competições acontecerão no
Ginásio de EsportesAlfredo Pasold.

... OLESC 1

Cinco equipes voltam para casa
Cinco equipes de Jaraguá do Sul encerraram

participação na 4a Olesc, em Joaçaba, nesta quarta-feira,
quando retornaram para casa na mesma noite. Os dois

naipes do tênis de mesa - quarto lugar nas suas

respectivas competições individuais - e do xadrez, que
conquistou o título feminino e a terceira colocação
masculina. No mesmo ônibus também seguiu o vôlei
masculino, depois de ganhar seu último jogo nesta

competição com 3 x 1 sobre Chapecó, vitória que deve
dar ao time jaraguaense a quinta ou a sexta colocação.
Antes destas, outras duas modalidades já haviam
encerrado participação na Olesc e voltaram para Jaraguá
no último domingo (25/07). O tênis de campo e o

atletismo, que conquistou medalhas de ouro, prata e

bronze paraJaraguá,além do quarto lugargeral feminino
e a sexta colocação no masculino. costa.

ALEXANDRE BOGO

Edite espera participação ativa
dos atletas durante a competição

... OLESC 2

JS confirmafavoritismo na natação
No primeiro dia da natação da Olesc, ontem no

Clube de 10 de Maio em Joaçaba, Jaraguá do Sul
confirmou seu favoritismo no feminino ganhando
todas as cinco provas. A equipe saiu na frente com
67 pontos na busca do seu quarto título
consecutivo da competição. Entre os destaques
individuais no primeiro dia figuraram LuanaMartins,
que venceu no 100 metros livres e também

ganhou ouro no revezamento 4xl 00, a exemplo
de sua colega de revezamento e ir�ã Mayara I

Martins que foi ouro também nos 100 metros

costas. Bárbara Hermann que também integrou a

equipe de revezameto de Jaraguá venceu os 400
metros livres. Outro que fez bonito no primeiro
dia foi Eduardo Junks, que venceu nos 100 metros

-Entre os títulos do Master a

equipe Segundas Feras possui
dois, a Papelaria Miglas e o

União com um.

00 Campeonato Municipal de
Futsal restringe a participação
para atletas que residem e

trabalhem no município.

1
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se recupera de gripe e está Com
o dedo machucado", comenta
Behrens. O técnico ainda
salienta que, por ser a primeira
participação na competição, Os

jogadores se comportaram bem
e conseguiram chegar além do
objetivo estipulado.

Schroeder estreou na

segunda fase com uma derrota
para Chapecó pelo placar de 5 x

3 e precisava vencer os dois jogos
seguintes para garantir a

classificação. E não foi diferente.
As vitórias de 5 x 3 sobre
Balneário Camboriú e 5 x 2
contra São Miguel do Oeste
garantiram a equipe na semi.
final contra o time da casa.

Criciúma, que tirou Jaraguá do
Sul, enfrenta Chapecó no outro

jogo que vale vaga para a final.

Schroeder está entre os quatro
melhores do futsal da Olesc

}OAÇABA - Depois de

conquistar a vaga para a segunda
fase com uma combinação de
resultados, a equipe de Schroeder
de futsal se classificou, na tarde
de ontem, para a semi-final da
Olesc. O time do técnico Glauco
Behrens disputa a vaga para a final
na tarde de hoje, às 17h30, contra
[oaçaba. Na outra semi-final,
jogam Chapecó e Criciúma.

"Já conquistamos o nosso

objetivo, que era passar da

primeira fase, visto que a nossa

chave era uma das mais difíceis
da competição", comemora o

técnico, que ainda não

conseguiu contar com a equipe
toda em nenhum jogo, já que

alguns atletas estão lesionados
ou gripados. "Para a semi-final,
Lombardi ainda é dúvida, pois

Equipe
de

Schroeder

disputa a

semi-final
na tarde de

hoje

275-3460
RuaReinoldo Rau - 787 - Centro

ARQUIVO/cEsAR JUNKES

ACOMPANHE 1r"}
���I':/fII':��Slo
If'.
www_kreisjr.com.br

APROVE/TE O HORARIO /MPULSO

Das 6h às 23h30

A MAIS MODEF\Nk. DE SANTA CAT/l.RI!'IA
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As pontes pênseis foram de vital
importância para os moradores de Jaraguá

do Sul no início do século passado.
Representavam a 'única alternativa da
população que desejava ou necessitava

cruzar os rios que cortam o município. Com
o crescimento da cidade e o advento do
automóvel, foi perdendo sua utilidade
básica e atualmente estão esquecidas.

Algumas, como a localizada aos fundos do
Clube Baependi, ainda serve a população,
especialmente ciclistas e motociclistas.

Foto da Ponte Pênsil do Baependi,
registrada em 1971

CESAR JUNKES

Ponte que ligava os bairros Vila Lalau e

Ilha da Figueira. Hoje interditada

CESARJUNKES

Roberto May usa a ponte pênsil do Baependi
diariamente para chegar ao trabalho

[araguá' do Sul - Uma parte significativa da
história de [araguá do Sul está sendo esquecida,
ou melhor, menosprezada. Trata-se das pontes
pênseis, muito úteis no passado, mas que foram
deixadas de lado com o passar do tempo e

transformação da cidade, ocasionada pelo
crescimento industrial e populacional.

O Arquivo Histórico Eugênio Victor
Schmõckel dispõe de pouco material sobre o

assunto. A diretora Vera de Tofol explica que a

intenção é pesquisar mais sobre a realidade das
pontes pênseis, que representam, segundo Vera,
um cartão postal de Jaraguá do Sul. O acervo do
Arquivo sobre as pontes resume-se em alguns
documentos de denominação, datados da
década de 70 e fotos, tiradas pelos participantes
da Maratona Fotográfica promovida pela
Fundação Cultural em 1996, mas nenhuma
delas está identificada por localização.

O historiador Egon Jagnow comenta que não
existem registros 'sobre o número exato de
pontes ainda existentes e que existiram, mas

estima que havia mais de 20, espalhadas em

pontos estratégicos do município. ''Atualmente
não passam de meia dúzia, calcula o historiador.
Segundo ele, as pontes foram construídas no

início do século passado e representavam o

único elo entre uma localidade e outra.

Na avaliação de Jagnow, as pontes pênseis
representam uma particularidade de Jaraguá do
Sul. Foram de fundamental importância para a

locomoção do povo, sendo uma forma barata de
se cruzar o rio. Ainda de acordo com Jagnow, a

".�

Ponte de acesso entre os bairro Trê� Rios do Sul e Três Rios

do Norte,hoje desativada.Foto Registrada em 1996

POR: MARIA HELENA MORAES

mais antiga ponte pênsil de Jaraguá do Sul era de
Três Rios do Norte, destruída há menos de 10
anos após a construção da ponte de concreto que
liga o Bairro Três Rios do Sul com Três Rios do
Norte, nas proximidades do Rodeio Crioulo.
Hoje, nem vestígios da ponte pênsil. "O
desaparecimento delas é o desaparecimento de
um atrativo turístico", lamenta o historiador.

A arquiteta Suzana de Souza, coordenadora
da Comissão que encarregada de estudar as ruas

sem saída que desembocam nos rios informa que
a intenção é impedir a ocupação ou depredação
desses espaços. Somente no centro da cidade a

Comissão detectou quatro pontos que dão no rio
e têm continuidade na outra margem. A
arquiteta aponta como uma boa solução para a

humanizar a cidade a construção de pontes
pênseis nesses locais. "Já que o Plano Diretor de
Jaraguá do Sul permite ocupação nas margens
dos rios, nada mais interessante do que construir
pontes pênseis, que facilitariam a vida dos
pedestres e ao mesmo tempo humanizava a

cidade, diminuindo inclusive o número de carros
em circulação", avalia a arquiteta.
Atualmente a ponte pênsil mais

movimentada e conservada é a localizada na Rua
Ney Franco, aos fundos do Clube Baependi.
Roberto May, 19 anos, usa a ponte quase que
diariamente, pois mora no Bairro Czemiewicz e

trabalha na Zanotti. "Encurta a distância para
mim. Acho inclusive que a Prefeitura deveria
construir outras e reativar as que estão fora de.
uso", comentaRoberto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I CI PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 30 de junlho a 5 de agosto

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO
Garfield: O Filme
Sexta a Domingo -13:45 -15:45 -17:30-19:15 - 21:0

Segunda a Quinta -15:45 -17:30-19:15 -21:00

Homem Aranha 2 - Dublado
14:00 16:30 19:00

Homem Aranha 2 - Legendado
21:30Cazuza: O Tempo Não Pára

14:45 - 16:45 - 18:45 - 20:45 -

Garfield: O Filme
13:45 16:00 18:00 20:00 21:45

Mulheres Perfeitas
13:30 15:15 17:15 19:1521:30

Jogo de Sedução
20:00 - 22:00Joinville - Rua Visconde de Taunay

FILME/HORÁRIO
Shrek 2
14:15 16:15 18:15

Garfield: O Filme
22:00 Didi Quer Ser 'Criança

17:30 - 19:30Homem Aranha - Legendado
22:00

Garfield: O Filme
21:50

Homem Aranha 2 - Dublado
14:30 - 17:00
Cazuza: O Tempo Não Pára
19:30 - 21 :30 Nem Que a Vaca Tussa

13:40 15:30Shrek 2
13:30 - 15:30

Hellboy
14:15 16:35 18:5521:40

A Batalha de Riddick
17:30 - 19:45 - 22:00

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/DC-Documentário/ S-Suspense/ T-Terror/ R-Romance/ I-Infantil/FIC-Ficção

I tar
,

PROGRAMAÇÃO QUINTA CULT�RAL I
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Filho da atriz Marília Pera e Paulo Graça Mello estourou com a música "DE REPENTE CALlFÓRNIÀ",de Lulu Santos
e Nelson Motta. Firmou-se como cantor com os sucessos "NUMA NICE E TEMPO QUENTE".

,

No cinema atuou em Garota Dourada, o Viajante e se destacou em MENINO DO RIO, no papel de surfista Pepeu.
O lançamento de seu novo CD, traz as regravações: DE REPENTE CALlFORNIA, MESTRE JONAS (Sá e Guarabira) EYE
EM THE SKY (Alan Parsons) O MUNDO SÓ PARA NÓS e BEM-TE-VI, com a participação da mãe Marília Pêra.

Ingressos na Secretaria da SCAR - R$ 5,00 e/ou R$ 10,00

Local: Pequeno Teatro - 20h30

Arte Bar: à partir das 18h

Sediada em Porto Alegre e integrada por jovens músicos, dedica-se a pesquisar, arranjar e promover é! música
brasileira instrumental. A proposta do grupo é reler os clássicos (dentre eles obras consagradas de Jacó do
Bandolim, Pixinguinha,Hadamés Gnatalli e Villa-Lobos) e executar os contemporâneos.
Em Porto Alegre, a Camerata Brasileira faz a direção do "Na Roda de Choro" e com a Prefeitura Municipal as
comemorações do Dia Nacional do Choro.

Composta por: Anderson Balbueno: Percussão - Luis Barcelos: Cavaquinho - Moysés Lopes:Violão 6 - Rafael Ferari:
Bandolim - Rafael Mallmith:Violão 7

Ingressos na Secretaria da SCAR - R$ 5,00 e/ou R$ 10,00

Local: Pequeno Teatro - 20h30

Arte Bar: à partir das 18h

I CINE A

Rudy A História de Rudolph
Giuliail,i
Rudolph Giuliani já havia entrado para a

história de Nova Vork como um dos

prefeitos mais importantes, polêmicos e

atuantes da cidade mais famosa do mundo.
Com suas decisões impetuosas, ele
transformou a "Big Apple" num lugar limpo,
seguro, e atrativo tanto para turistas como

para moradores. Sua carreira política já era

comentada por todo o país, até que o

fatídico 11 de setembro colocou Giuliani no
centro das atrações do planeta. Sua querida
cidade havia se transformado em cenário
do mais terrível atentado terrorista de
todos os tempos. O filme se inicia na noite
de 10 de setembro, poucas horas antes do
atentado que mudaria a história do mundo.
Após a derrubada das torres,a carreira de
Giuliani é mostrada em flash backs,
entrecortando momentos de habilidade
política, emoção humana, e profunda
revolução social.
Drama - Ano: 2003 - Duração: 90 minutos
Cor Livre - Lançamento em Vídeo e DVD

Is

o Médico e o Monstro
A clássica história de"O Médico e o

Monstro.de autoria de Robert Louis
Stevenson, ganha uma releitura
contemporânea e atual, sem perder o
charme da Inglaterra da Era Vitoriana. Com
uma primorosa reconstituição de época, o

QJ filme mostra as visionárias experiências
científicas do Dr. Jekyll (John Hannah), um
homem que acredita ser capaz de isolar o
lado negativo e violento da personalidade
humana.Porém, quando seus

patrocinadores lhe negam uma cobaia
humana, ele decide experimentar suas �

técnicas em si próprio, e acaba criando um

imaginário Sr. Hyde, ninguém menos que o

seu próprio alter ego animal, violento e

vingativo.
Suspense - Ano: 2002 - Duração: 92
minutos - Cor 18 anos - Lançamento em

Vídeo e OVO

Momentum Ameaça Indestrutível
Adrian Geiger (Michael Massee) possui
poderes mentais fora do normal. Quando ele
resolve utilizá-los para assaltar um carro-forte,
a agente do FBI,Jordan Ripps (Teri Hatcher),
inicia uma investigação para capturá-lo. No
entanto, o único homem que conhece este

poder é o agente Raymond Addison (Louis
Gossett Jr.), que irá buscar num simples
professor de educação física o mesmo poder
mental para ajudá-los. Assim, a agente Jordan
terá de usar toda a sua inteligência para
çapturar Geiger, enquanto a caçada se torna
cada vez acirrada.
Ação - Ano: 2003 - Duração: 91 minutos - Cor
14 anos - Lançamento em Vídeo e DVD

A Luz da
Palavra

TEMPO ...

Muitas vezes no corre-corre de todos os dias,não nos permitimos perceber
falhas que cometemos no relacionamento em família ou com outras pessoas.
Não temos tempo para ouvir o outro ou conversar com ele. Precisamos trabalhar, sim,
isto engrandece, realiza e nos dá o pão de cada dia. Mas, será que neste contexto as

crianças têm a acolhida, o amor e carinho, desde a concepção, berço e na creche ou

pré-escola? A educação infantil é prioridade no nosso País? Quantas crianças são

indesejadas e não recebem nenhum afeto ou estímulo nos seus lares! A necessidade
do carinho começa no início da vida e para tanto, precisamos planejar se teremos
condições de dar o mínimo para os nossos filhos. A negligência na educação infantil
provoca danos neurológicos, impedindo o desenvolvimento cerebral da criança, com
resquícios para o resto da sua vida, Existem dados estatísticos que comprovam isto por
meio de pesquisa e exames de tomografia feitos em outros países.Tempo- é preciso
usá-lo com qualidade para os nossos filhos, ou seremos pais que não assumem a sua

responsabilidade cornotal.
Educar com disciplina e amor é o que Deus nos pede. Em Eclesiastes 3,1-8, está

escrito:"Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo
do céu: ... ':

Precisamos orar para que nossos governantes entendam que a marginalidade não
se combate aumentando os presídios ou somente com alimentos, e nem mesmo com

livros didáticos.
É preciso muito mais. É necessário investir na educação infantil a partir dos pais

da criança. A carência nos diferentes aspectos não necessariamente causa a

marginalidade, no entanto, praticamente todos os marginais têm uma história onde
houve alguma carência na infância.

Que Deus nos ilumine, também as nossas autoridades, para que nos engajemos na

prática de um novo tempo em prol da nossa mocidade.

Alma Assasina
Kevin Burke (Skett Ulrich) é um jovem executivO
de um poderoso banco multinacional de
investimentos que opera em 27 países. Graças aO.

seu talento, ele acaba de ser nomeado o mais nOv,

vice-presidente da área de segurança em toda a

história da empresa. Uma promoção que provoca,
muita inveja em vários de seus colegas. Na me�'noite da promoção, Kevin convida sua namora a.,
Rosalind (Katherine Lang) para uma comemo�a(�:
muito especial, regada a champanhe, e com dlrel\
até a uma proposta de casamento. Porém,
inexplicavelmente, Rosalind é brutalmente
assassinada diante dos olhos de Kevin. A vida do

rapaz se transforma num verdadeiro inferno.
Quem teria interesse em matar a garota, urna a
simples bancária? Por que o próprio Kevin passa
ser considerado suspeito pela polícia? QuaiS OS

interesses que estariam por trás da tragédia? O

mistério está apenas começando. I
Ação/Policial - Ano: 2003 - Duração: 96 minuta
Cor 18 anos - Lançamento em Vídeo e DVD

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bolo-Pudim de Laranja
Ingredientes:
Calda: 2 xícaras (chá) de açúcar.
Pudim:1 lata de Leite Moça; a mesma medida de suco

de laranja; 3 ovos.
Bolo: 4 ovos; 1 xícara (chá) de açúcar; 1 xícara (chá) de
suco de laranja; 2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 1
colher (sopa) de fermento pó;raspas de laranja.
Preparo calda: Em uma panela de fundo largo,
coloque o açúcar. Leve ao fogo baixo deixando derreter
suavemente.Quando estiver bem dourado,junte uma

xícara de água fervente e mexa com colher de pau.
Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar. Forre
uma fôrma redonda (26 cm diâmetro) com essa calda e

reserve.

Preparo pudim: Bata todos os ingredientes no

liqüidificador e despeje na fôrma.

Preparo bolo: Bata as claras em neve,junte as gemas,
uma a uma e acrescente o açúcar às colheradas. Bata
bem, reduza a velocidade e despeje o suco de laranja
aos poucos.Misture bem e desligue a batedeira. junte a

farinha, o fermento e as raspas de laranja e mexa com

uma colher. Despeje essa massa sobre o pudim e asse

em banho-maria, em forno médio por cerca de uma

hora. Espere esfriar bem para desenformar.

Croquete Especial
Ingredientes: Um quilo de mandioca; 3 colheres (sopa) de óleo; 2
colheres (sopa) de cebola picada; 2 dentes de alho amassados;
um quilo de carne moída; 1 xícara de molho de tomate pronto; 2
xícaras de farinha de trigo; 1 xícara de salsinha picada; sal e molho
de pimenta à gosto.
Para Empanar: 4 ovos ligeiramente batidos; 200 gramas de
farinha de rosca; óleo para fritar.
Preparo: Descasque a mandioca, corte em pedaços grandes e

coloque em uma panela com água. Cozinhe até ficar macia.
Escorra e passe pelo espremedor. Reserve. Em uma panela,
esquente o óleo e refogue a cebola, o alho e a carne até dourar.
Adicione o molho de tomate, o sal e o molho de pimenta.
Refogue por alguns minutos e adicione o purê de mandioca e a

farinha de trigo, mexendo bem até formar uma massa

homogênea. Deixe esfriar. Pegue pequenas porções e faça rolinos
em forma de croquetes. Passe-os no ovo e na farinha de rosca e

frite aos poucos, em óleo quente, até dourar. Retire-os com uma

escumadeira e deixe escorrer em papel-toalha.
Dica: Os croquetes podem ser congelados. Guarde-os no freezer
sem fritar e na hora de prepará-los, basta colocar em óleo quente.

.� O croquete pode ser preparado com [>
antecedência e congelado

._---

Torta de Queijo
Ingredientes da Massa: Uma xícara e 1/4 de farinha
de trigo; uma pitada de sal; 100 gramas de manteiga;
1 colher (sobremesa) de suco de limão; 1 gema.
Ingredientes do Recheio: 1/2 xícara de queijo
prato ralado; 2 ovos; 1/2 xícara (chá) de creme de
leite fresco; 1 pitada de noz moscada; sal e pimenta
do-reino a gosto. Para Decorar: duas fatias de bacon.
Modo de Preparo: Numa vasilha amasse a farinha
de trigo, o sal e a manteiga. Junte o suco de limão, a
gema e água aos poucos, até obter uma massa que
dê para abrir com as mãos. Unte uma fôrma
refratária com manteiga. Abra a massa, forrando o

fundo e as bordas. Fure o fundo com um garfo e leve
ao microondas, em potência média, por sete a nove.

minutos. Retire do forno e deixe esfriar.
Prepare o recheio: misture o queijo ralado, os ovos
ligeiramente batidos e o creme de leite.Tempere
com noz moscada, o sal e a pimenta-da-reino.
Despeje cuidadosamente sobre a massa da torta já
fria e leve ao forno por sete a dez minutos, em
potência média. Deixe descansar por cinco minutos.
Para decorar: coloque as fatias de bacon sobre
papel absorvente e leve ao forno em potência
máxima por dois a três minutos. Retire do
microondas, pique e espalhe sobre a torta já pronta.
Rende 4 porções.

Pudim Quero-Mais
Ingredientes: 4 ovos (claras e gemas separadas); 2
xícaras de mandioca crua ralada fina; 1 lata de leite
condensado; 1 xícara de açúcar; 1 xícara de queijo
parmesão ralado; 2 colheres (sopa) de manteiga.
Caramelo: 1 xícara de açúcar; 1 xícara de água.
Derreta o açúcar numa panela pequena e adicione a

água. Mexa rapidamente até os cristais do açúcar se
dissolverem e a calda engrossar. Derrame a calda
numa fôrma de buraco no meio e reserve.

Para decorar: 50 gramas de coco ralado; 1 'colher
(sopa) de açúcar. Misture os dois i�redientes numafrigideira e leve ao fogo até dourai.

Preparo: Bata as claras em neve, adicione as gemas
e bata mais um pouco. Adicione os ingredientes
restantes e misture até formar um massa

homogênea. Despeje a massa na fôrma
caramelizada e leve ao forno moderado,
preaquecido, por 50 minutos ou até que, enfiando
uma faca na lateral ela saia limpa. Retire do forno e

deixe esfriar. Depois de frio, desenforme o pudim e'

salpique com o coco dourado.

<J O Pudim Quero-Mais fica mais gostoso
quando servido em temperatura ambiente

Convite CAUSAS DA EMIGRAÇÃO
Quando a imigração polaca começou no Brasil, não existia o Estado Polaco,
somente a nação. A Polônia, após ter sido um dos maiores países europeus nos

séculos dezesseis e dezessete, foi invadido no século dezoito pelos seus três
poderosos vizinhos, Rússia, Áustria e Prússia (Estado inventado por invasores
alemães das terras Ocidentais da milenar Polônia). A parte ocupada pelos
prussianos compreendeu a Pomerânia e a Silésia. Foram destas regiões que
partiram os primeiros contingentes emigratórios. As causas principais foram as

duras perseguições impostas aos polacos pelos invasores germânicos, como:
• Proibição da língua polaca nas escolas primárias, normais e secundárias.
(Repetindo o que tinham feito no passado)

••

� �V
�4GUÁ00<3

O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, tem o prazer de
convidar você e sua família para participar do Jantar
Mensal, com o tradicional prato típico, regado a um bom
vinho.

• Campanha sistemática para a "despolonização" dos nomes de acidentes
geográficos, ruas, praças e até nomes e sobrenomes de pessoas. (Gdansk virou
Dantzlq)

Data: 30/julho/2004 (sexta-feira)
Hora:.20:00 horas
Local: Sede Social, Rua dos Imigrantes Italianos, na 33,a
Bairro Vila Nova • Proibição para os padres católicos proferirem sermões em língua polaca.

• Forte censura da imprensa polacaAdquira seu ingresso
antecipadamente, com membros da Diretoria,
Conselho, Coral Italiano, e na Sede (370-8636).

• Venda obrigatória das terras agrícolas dos polaca.

Essa campanha pela despolonização da população foi denominada de
Kulturkampf."Venha comer uma deliciosa polenta e

saborear um bom vinho" Continua •••

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Toni, Bárbara, Nazaré e Josivaldo, estes são alguns dos
personagens que "apimentam" as novelas globais e prendem a

atenção dos telespectadores

Amores impossíveis, traições e vilões sempre garantiram o

sucesso dos folhetins, mas a inclusão de temas atuais, que mexem

com a opinião pública parecem ser a grande tacada do momento.

E não poderia ser diferente, afinal a televisão está aí para isso

mesmo: entreter, informar e produzir cultura. Neste sentido, as
novelas são urn poderoso instrumento.
O tema "roubo de bebês" nunca foi tão atual. Infelizmente, os
boletins policiais estão recheados destes casos. N a novela
"Senhora do Destino", o autor Aguinaldo Silva colocou sua

personagem Maria do Carmo (Susana Vieira) como protagonista
do drama de ter seu bebê roubado. Incansável, ela nunca se

conformou e nunca desistiu de procurar a filha e, claro, o público
torce para que no final da novela ela consiga realizar seu grande
sonho.
Voltando à realidade, mais do que encontrar um filho perdido, o
que toda mãe sonha nesta situação é também conseguir o afeto

dele, coisa que nem sempre é tão fácil assim. Também na trama

de Aguinaldo Silva, Maria do Carmo terá muita dificuldade para
se aproximar de Lindalva (Carolina Dieckmann), já que para a

moça ela não passa de uma estranha.
Os vilões costumam prender a atenção dos telespectadores que
sofrem com as suas vítimas, formando uma grande torcida que

espera ansiosamente pelo dia em que finalmente os maus terão 6
castigo que merecem. Atualmente, os maiores vilões das novelas,
sem dúvida, são Tony (Guilherme Weber) e Bárbara (Giovanni
Antonelli), de "Da Cor do Pecado" (Globo). Na verdade, os dois
sempre passaram uma imagem de canastrões, mas nesta semana
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o Livro de Receitas de
Chocolate
Chocolate. Basta ouvir o som dessa
palavra para a maioria das pessoas
ficar com água na boca. Uma das

iguarias mais consumidas no mundo,
seus apreciadores são tão

apaixonados que têm de comer pelo
menos um pedacinho todos os dias.
Este livro conta um pouco da história
do chocolate, desde sua utilização
pelos astecas, antes da chegada dos
espanhóis, até o Século XIX. Explica,
também, sua origem, processamento,
formas de apresentação e uso. Sem
falar nas melhores receitas já
reunidas. "O Livro de Receitas de
Chocolate" transforma qualquer
pessoa com mínimas habilidades
culinárias em um mestre na arte de
preparar as mais desejadas
sobremesas do mundo. Aprenda a

fazer: pudins, flans, musses, biscoitos,
tortas, docinhos, bolos, coberturas,
recheios, bebidas, sobremesas
geladas e quentes. E, depois, saboreie
bem cada bocado desses doces
gostosos, sensuais e absolutamente
irresistíveis. Da autora Juliette Elkon,
o livro é um lançamento da Editora
Record, e têm 148 páginas.
I

Tony pegou pesado quando matou Afonso
Lambertini (Lima Duarte). A novela está

entrando no ritmo de últimos capítulos e o

que se espera é que a dupla tenha um castigo
exemplar.
Existem aqueles vilões que são mais "light'' e
apesar de suas maldades, a trama segue uma

linha mais bem humorada que eles' quase
chegam a ser os queridinhos do público. É o

caso do Coronel Justino (Mauro Mendonça),
da novela "Cabocla", e também do Coronel

Boanerges (Tony Ramos), que apesar de ter

melhor índole do que seu inimigo, também
não é flor que se cheire, principalmente
quando o assunto é política.
Como não poderia deixar de ser, a novela
"Senhora do Destino", também tem seus

vilões. O primeiro deles é Reginaldo
(Eduardo Moscovis), que pode enganar a

todos, menos sua mãe Maria do Carmo.
Mancomunado com a sua assessora

parlamentar e amante Viviane (Letícia
Spiler), o vereador da Baixada não mede

esforços para se dar bem na vida e vai pisar
até na própria mãe. O que parece até o

momento é que Viviane é bem mais ardilos
do que ele e-sabe muito bem misturar uma

boa dose de sedução com vulgaridadeço que
deixa Reginaldo totalmente à mercê .de sua

própria ambição.
Como Reginaldo não consegue convencer a

mãe de suas "boas intenções", a dupla de
vilões armará uma intriga envolvendo Dirceu

(José Mayer) e uma suposta empregada
doméstica fazendo com que Maria do Carmo
acredite que os dois são amantes.

A maior vilã de "Senhora do Destino", sem
dúvida, é Nazaré (Renata Sorrah). A megera

começou a aparecer na trama nesta semana e

já mostrou que não está brincando. Para

garantir o seu segredo, ela matou o marido,
José Carlos, interpretado por Tarcísio Meira.

E este foi apenas o

<l Nazaré (Renata
Sorrah) matou o

próprio marido
(Tarcísio Meira) para
não ser desmascarada

por ele. Este é só o

começo de suas

maldades

começo.
Na sua entrevista ao

programa de televisão,
Maria do Carmo sem

querer deixou uma

brecha para ação de
pessoas mal

GuilhermeWeber e [>
Giovanna Antonelli
vivem Tony e Bárbara,
em "Da Cor do Pecado".

Apesar de meio

canastrões, a dupla já
mostrou que é mesmo

do mal e a grande
expectativa do públ ico é

que sejam castigados no

final da novela

. "
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intencionadas ao dizer que está disposta a recompensar bem àqueles que tiveram

informações sobre o seqüestro de sua filha. Nazaré se aproveitará disso. A sua primeira
tacada será fazer um contato telefônico dizendo que tem muita coisa para contar e que istrJ
deve ser mantido em segredo. Começa assim uma série ele chantagens emocionais, que
minarão a resistência da Maria do Carmo, fazendo com que ela dê cada vez mais dinheiro a
malandra.
Nazaré também é algoz de sua enteada, Cláudia (Leandra Leal). O seu marido deixou um

seguro de vida para a filha e Nazaré tenta receber a apólice em seulugai; mas não consegue
Ela, Cláudia e Isabel/Lindalva (Carolina Dieckmann) estão na miséria e prestes a serem

despejadas e por isso Nazaré não vê outra saída e acaba contando 'para Cláudia sobre o

seguro, mas antes garante que a moça usará o dinheiro para pagar a hipoteca da casa.

Novela é novela e os autores tem o que se costuma chamar de "licença" para emodilharem
seus personagens uns aos outros, mesmo que não faça muito sentido. Isso acontecerá com

Nazaré e Josivaldo (Iosé de Abreu), o marido desaparecido de Maria do Carmo. Os doss
tomarão amantes e juntos extorquirão todo o patrimônio da nordestina.
Pelo idos dos anos 60, Josivaldo largou a família no Nordeste com a promessa de voltar Ele

desapareceu no mundo, nunca mais deu notícias e tomou-se um belo safado. Assim como

Nazaré, ele também viu Maria do
Carmo na televisão e percebeu que a

mulher e os filhos se deram bem na

vida, por isso resolve reclamar a parte
que lhe cabe, uma vez que é ainda é

casado com Maria do Carmo, que
acabará cedendo e pagando para ver-se

livre dele.

Apesar de aparentemente ter

conseguido o que queria, o
inescrupuloso [osivaldo se unirá a

Nazaré e juntos prometem formar
uma boa dupla de vilões, suscitando
a revolta dos telespectadores que
mais uma vez torcerão para eles

sejam castigados no final. Os índices
de audiência agradecem.

José de Abreu entrou nesta semana [>
em "Senhora do Destino", interpretando
o mau-caráter Josivaldo, que se tomará
uma verdadeira "pedra no sapato" de

Maria do Carmo (Susana Vieira).

o Guia da Simplicidade
Você está mergulhado num mar de bobagens, barulho, absurdos e

quer se livrar disso? Você quer fazer menos, e realizar mais - fazer
diferença e trabalhar realmente no que é importante? As
ferramentas deste livro ajudarão você. Elas foram testadas na

prática por pessoas iguais a você, para que se possa aplicar a maior
parte das idéias para criar jornadas de trabalho mais simples. Um
guia prático para fazer menos num mundo de mais e fazer isso
valer a pena. De "Como escrever mensagens de correio eletrônico
menores para obter melhores resultados" a "Como usar seu

mentor para ajudá-lo a fazer menor", Bill Jensen apresenta
estratégias, táticas e técnicas para aumentar a eficácia das
comunicações, determinar prioridades e equilibrar as várias
exigências relativas a seu tempo. Ele aborda as bobagens
corporativas, ajudando-o a ser mais produtivo e controlar mais sua

jornada de trabalho e, por extensão, sua vida. O livro é um

lançamento da Editora Campus e têm 309 páginas.

o Fiasco
Um escritor tem seu livro rejeitado pela editora. Palavras curtas,
secas, expõem os motivos da não aceitação. Por trás dessa
realidade, outras sucedem. Este livro circunda os pensamentos de
um velho escritor que, quando jovem, sentiu a dor de ver seu livro
recusado para publicação.Totalmente mergulhado em

lembranças e indagações a respeito de sua existência, o enredo de
"O Fiasco" remete o leitor a fatos da vida do próprio autor que,
assim como seu personagem, trabalhou em Budapeste como
jornalista e tradutor. Escrito por Imre Kertesz, o livro é um

lançamento da Editora Planeta etêrn 364 páginas.

1\110S1
Da Redação/GB Edições

"Assovio, chupo manga, faço tudo ao mesmo

tempo. Só não deixo de fazer esportés" (Da
modelo e apresentadora Danieíla Cicarelli)

"Sou absolutamente sincera. Acho que as pessoas
te entendem quando você não faz tipo" (Da atriz
CláudiaAbreu, a Laura de "Celebridade", novela
exibida recentemente pela Globo)

"Toda mãe é um espelho para a filha. E o meu

espelho era muito cruel. Além de talentosa, minha
mãe era linda. Não entendia porque eu não era, me

revoltava" (Da atriz Raiaela Fischer)

"Não alimento o glamour por ser famoso.Vim para
essa profissão porque gosto de representar
personagens. É disso que vivo e ponto final" (Do
ator 10l1y Ramos, o Coronel Boanerqes, da novela
"Cabocla")

"Se não fosse atriz, não teria feito plástica. Já vi
colegas perdendo trabalhos porque estavam

gordinhas. É cruel, mas faz parte" (Da atriz WanesSo
Gerbelli, (ii Tancinha de "Da Cor do Pecado")

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MALHAÇÃO
SEGUNDA � Oscar acusa Letícia de ter causado a

sabotagem. Letícia diz que é inocente. Oscar avisa
Letícia que ela corre o risco de perder sua bolsa no

colégio. Drica descobre que Kiko fez uma lista falsa
para enganar Tedebê. Marcelo vê Beatriz beijando
Rodrigo. Gustavo descobre que foi Natasha quem
sbotou o alarme. Beatriz explica para Marcelo que
está namorando Rodrigo,o que o deixa furioso.Vivi vê
(adu na companhia de Catraca e pede para ele não
fazer bobagens. Cadu é grosseiro com Vivi. Gustavo
consola l.etkia e garante que eles vão achar o culpado
pela sabotagem. Orica descobre que Tedebê pediu
para uma menina se aproximar de Kiko. Gustavo
pergunta se Natasha sabotou o alarme e ela confirma.
Dricadá um beijo em Kiko.Gustavo pede para Natasha
seacusar,mas ela se recusa.

TERÇA - Natasha diz que não vai se. entregar e avisa
que nunca vai perdoar Gustavo se ele a dedurar. Drica
diz que beijou Kiko só para acabar com a aposta e

avisa que está zangada com ele e com Tedebê. Cadu
(ameça a ir à festas todas as noites e passa os dias
morrendo de sono. Marcelo pergunta a Diogo e

(amila como eles se sentiriam se Beatriz estivesse
namorando. Diogo e Camila garantem a Marcelo que
Beatriz ainda gosta dele. Gustavo teme que Letícia
seja expulsa por causa de Natasha e não sabe qual das
duas deve salvar. Oscar diz a Letlcia que não vai
expulsá-Ia, mas vai- precisar cancelar sua bolsa.
Gustavodiza Oscar que foi ele quem sabotou a luz.

QUARTA - Gustavo diz a Letícia que só se acusou

porque não queria que ela saísse do colégio. Letícia
teme que Gustavo tenha problemas, mas ele diz para
ela não se preocupar. Beth ouve Oscar falando
carinhosamente com uma mulher ao telefone e acha
que ele tem outra namorada.Sabrina fica preocupada
ao saber do telefonema. Camila e Diogo decidem
armar uma situação para fazer com que Marcelo e
Beatriz voltem. Natasha fica furiosa ao saber o que
G�stavo fez por Letícia.Oscar avisa Gustavo de que ele
Vai ter que pintar as paredes estragadas na escola
(o�o punição. Sabrina pergunta a Cláudia se ainda
eXiste algo entre ela e Oscar. Catraca diz a Letícia que
Gostava só se acusou para livrar a culpa de Natasha.
Letícia fica furiosa. Catraca arruma um convite para
uma festa para Cadu,mas pede em troca que ele altere
SUa nota na pauta de Sabrina. Letícia confronta
Gustavo.

QUINTA -Gustavo admite para Letfcia que foi Natasha
quem sabotou o interruptor. Cadu concorda em
alterar a nota de Catraca. Cláudia garante a Sabrina
que não há mais nada entre ela e Oscar. Letícia fica

��(epCiOnada com Gustavo.Ele fica arrasado.Camila e

l�gO chamam Beatriz e Marcelo para assistir a seu
trelllO de natação, um sem que o outro saiba. Cadu

��u.baaschavesque Lúcia tem da sala dos professores.
IVICOr.'itinua desanimada,e Aline e Bel se preocupam

�om ela. Cláudia pede que Murilo treine o time de
a�debol durante um tempo, mas ele acha que não

Vai poder. Oscar encontra Cadu na sala dos

�rof�ssores tentando alterar a nota na pauta de
abrrna. Flávia diz a Letícia que Gustavo está
eSPalhando fofocas sobre os dois.

SEXTA - Letícia fica furiosa com Gustavo. Oscar

�ercebe que Cadu queria alterar as notas. Letfcia

l�s�rata Gustavo, que fica sem entender o motivo.

(ucla pede que Oscar seja bastante duro ao puniradu. Rafa encontra um filhote de cachorro deixado
na Porta da República. Vivi vê Cadu beijando uma
tnenina e desmaia. Os meninos pensam em vários

�omes para o cachorrinho. Sabrina descobre que

al�c.ar estava falando com sua mãe ao telefone e fica

a
1�lada. Letícia se recusa a falar com Gustavo. Murilo

h�15a Cláudia que não vai poder treinar o time de

/ndebol. José aconselha Cadu a mudar seu

comportamento se quiser voltar com Vivi. Rafa

nomeça a se interessar por Beth. Beatriz chega a

C�.taç�o com Rodrigo. Marcelo fica constrangido.
v
�udla avisa às meninas do time que Gustavo é quem
altreiná�las, para espanto de Letícia.

SABADO _ Não há exibição.

CABOCLA
SEGUNDA _ Emerenciana recebe Neco e Mariquinha

I

I
Minissérie
A Globo promete para 2006 uma minissérie
que contará a vida de Juscelino Kubitschek.
Dizem que cerca de 50 anos da vida do ex

presidente serão contados em cinco capítulos.
A atração está sendo escrita por Maria
Adelaide Amaral.

Cantor
Luigi Baricelli não tem tido nenhum momento
de folga. É que o ator tem se dedicado à
estudar canto e a vida do ex-ditador argentino
Juan Domingo Perón, o qual interpretará no

musical "Evita", cuja estréia deverá ser em

agosto, na cidade de Porto Alegre.

Filme
Leonardo DiCaprio acaba de comprar os
direitos para produzir um filme sobre a vida do
lendário surfista Mickey Dora. O longa começa
a ser rodado em 2005, e é claro o galã será o

protagonista.
--�-�-----�._-----------_.��--......

Mais uma na família Sardinha .:Em breve, a família Sardinha, de "Da Cor do
Pecado", deverá ganhar uma nova integrante.
Trata-se de Mieta, irmã de Greta (Samara

IFelippo).A nova personagem será interpretada
por Fernanda Paes Leme. O último trabalho da

jatriz na Globo foi viter a tempestuosa Elisa, na
minissérie "Um Só Coração".

_'<oWN"' .......... "' .....�_· _

Botox
Tem gente jurando que Ana Maria
Braga colocou botox na boca, mas
a assessoria da apresentadora
negou os boatos. E se ela colocou
mesmo? O que tem isso, afinal não
seria a primeira e muito menos a

última.

Chega deser bom moço
Fofoqueiros de plantão
andaram espalhando que Henri
Castelli está feliz da vida com o

vilão, o qual interpretará em

"Açores" (título provisório), à
nova trama global das seis.

Protagonista
Comenta-se que Cleo Pires está cotadíssima para assumir o personagem principal da
novela "América", a próxima trama global das oito. No momento, a atriz está de férias
na fazenda da família, que fica em Goiás, e ainda não se pronunciou sobre o assunto.

"Cassetas" na Grécia
A trupe já está em Atenas gravando para o "Casseta & Planeta Urgente". O objetivo é
mostrar os preparativos para as Olimpíadas que começam no dia 13 de agosto,

'

incluindo entrevistas com as pessoas na rua. Claro que tudo regado à muito bom
humor.

o novo projeto de Xuxa
Vem aí mais um filme da apresentadora, mas desta vez trata-se de um desenho
animado. O "Aventuras de Xuxinha" tem um orçamento de sete milhões de Reais e

será cheio de efeitos especiais de última geração. A coisa promete; é esperar para ver.

Casamento à vista
Há quem jure que Gisele Bündchen e Leonardo DiCaprio pretendem se casar em

breve. A modelo acaba de completar 24 anos de idade e não nega que seu maior
sonho é constituir família.Vale lembrar que a musa e o ator americano estão [untos há
quatro anos.

diz a Neco que ele tem sua bênção para se casar com

8elinha. Boanerges garante aoVigário que não vai deixar
que o sofrimento lhe derrube. Neco sugere a Justino que
ele se torne aliado de Boanerges, deixando-o furioso.
Joaquim diz a Pequetita que está velho demais para se

casar com ela, irritando-a. Pepa chega em Pau D'Alho e

pergunta a Sina por Luís. A espanhola diz que o

advogado é o amor de sua vida. Dr. Teles garante a

Boanerges que Emerenciana não corre risco nenhum.
Emerenciana fala para o marido que eles foram
castigados por Deus. Boanerges percebe que
Emerenciana o culpa pela morte da criança. Ritinha flerta
com Chico para deixar Nastácio com ciúmes. Zuca
pergunta a Belinha se Luís está muito doente. Ela
garante que não.

Emerenciana se irrita ao saber que Boanerges ainda não
mandou Pepa embora. Luís lê a carta de Joaquim e fica
furioso. Generosa percebe olhares entre Tina e Tomé !?
não gosta. Zaqueu diz a Justino que Pepa gostou dele,
deixando-o satisfeito. Bina conta para Zuca que Pepa
está grávida de Luís. A cabocla chora
desesperadamente. Zé e Sina morrem de pena.
Mariquinha fica indignada ao saber que Justino se

interessou por Pepa. Boanerges avisa a espanhola que
ela vai ter que ir embora da fazenda. Pepa agradece a

hospitalidade e dá um beijo no rosto de Boanerges.
Maria e Ritinha vêem e ficam pasmas. Emerenciana se

preocupada ao ver que Lufs voltou para a fazenda à
noite. O advogado mostra a carta para Boanerges e

garante que Pepa está mentindo.A espanhola pergunta
a Nastácio onde mora Justino. Luís se surpreende ao

saber que Pepa foi atrás de Justino.
.

TERÇA - Tobias pergunta a Tina porque ela não gosta de
sua noiva. Tina diz a Tobias que Zuca gosta de Luis. O
peão fica arrasado,mas promete à irmã que não vai fazer
nenhuma bobagem. Emerenciana percebe que
Boanerges está tão triste quanto ela e os dois se abraçam.
Justino diz a Neco que prefere vê-lo morto do que
casado com Belinha. Tobias chega furioso à casa de
Boanergese exige que chamem Luís.Tométenta impedir
Tobias de acertar suas contas com o advogado.Generosa
e Tina rezam para o peão não fazer nenhuma bobagem.
Tobias pede para conversar com Luís e os dois saem

juntos a cavalo.Tomé os segue. Nastácio avisa Boanerges
das intenções deTobias e ele sai atrás de seu funcionário.
Zuca se desespera ao saber que Tobias descobriu tudo.
Luís diz ao peão que se apaixonou por Zuca antes de
saber que ela era noiva. Tobias morre de raiva, mas não
tem coragem de matar Luís.

QUARTA - Boanerges e Tomé encontram Lu(s e

percebem que Tobias não se vingou. O advogado conta

para Zuca que o peão está muito magoado.Tobias diz a

Boanerges que Zuca morreu para ele. Joaquim revela
para Edmundo que Pepa talvez esteja grávida de Luís.
Boanerges recrimina o advogado pela confusão que ele
armou. Edmundo se irrita quando Joaquim diz que se

sentiria ridículo se casando com Pequetita.Luís fala para
Boanerges que está disposto a se casar com luca.
Boanerges fica feliz com a declaração do advogado.
Ritinha conta para Emerenciana que Luís pediu luca em

casamento. Tobias diz a Tomé que nunca vai se

conformar por ter sido enganado por Luís e Zuca. Pepa
chega à fazenda de Boanerges e agarra Luís na frente de
Zuca,que fica arrasada. Boanerqes pergunta se Pepa vai
querer se hospedar na fazenda, para desespero do
advogado.

QUINTA - Tobias fica sabendo da chegada de Pepa e diz
a Tomé que isso prova que Lufs não vale nada.Soanerges
diz a Emerenciana que foi bom que Pepa tenha chegado
para abrir os olhos de Zuca em relação a Luts.
Emerenciana concorda, mas avisa que não quer Pepa
durante muito tempo em sua casa. Joaquim fica pasmo
ao saber que Pepa está na casa de Soanerges.Zuca diz a

Sina que não vai querer voltar para Tobias mesmo que
l.uís não fique com ela.O advogado tenta conversar com

a cabocla, mas Chico avisa que Bina e Zé não vão deixar.
Tobias diz a Tomé que deveria ter matado Luís.Tomé fala
para Tina que queresquecerRosa e ficar com ela.Tina fica
radiante. luís pede desculpas a Sina e Zé e tenta
conversar com Zuca. Ela se recusa a ouvi-lo e Zé o manda
embora. Justino fica completamente encantado ao ver

Pepa. Neco se espanta com o comportamento do pai.
Nastácio avisa a espanhola que é melhor ela não fazer
amizade com o coronel. Chico se oferece para armar um

encontro de Luís com Zuca. Boanerges volta a reunir seus
aliados políticos para combater Neco.

SEXTA - Emerendana deixa que 8elinha mande um

bilhete para Neco. Nastácio finge estar gostando de
Pepa, para deixar Ritinha com ciúmes. Chico diz a Zuca
que Luís está a sua espera. Neco pede que Justino não se

envolva com Pepa. Pequetita fica furiosa ao saber que a

espanhola foi atrás de Luls.Zuca morre de vontade de ir
ver o advogado,mas decide não ir.Chico tenta convencê
ta.em vão. Luís continua esperando.Zuca muda de idéia
e decide ir.rnas Sina desconfia e a impede. Tina conta

para Felício que Tomé resolveu lhe dar uma chance.Zuca
consegue fugir de Blna e vai ao encontro de Luís. Ele
explica que nunca teve nenhum compromisso com Pepa
e garante que é apaixonado por ela. Zuca diz que não
quer vê-lo enquanto a espanhola estiver na fazenda de
Soanerges. Zé avisa que Luis recebeu uma carta do pai.
Bina decide ler a correspondência e fica pasma.

SÁBADO - Tomé diz a Tobias que vai tentar esquecer
Rosa é. ficar com Tina.Tobias fica satisfeito com ii decisão
do amigo e se pergunta se não deveria esquecer Zuca.

"DA COR DO PECADO

SEGUNDA - Pereira dá o endereço de Jamil para Paco. Raí
não quer ir ao colégio. Germana está disposta a dividir os
imóveis com Paco e Raí. Olivia consegue um passaporte
falsificado para Kaike. Tony avisa que vem para o Brasil com
Bárbara. Paco diz a Kaike que vai seguir todas as pistas de
Tony. Kaike pede que ele tenha cuidado, se despede de
Olivia e parte em um barco. Jamil lava um carrão em frente à
sua casa. Paco acusa-o de ter participação da morte do pai e
os dois se atracam. Edilásia manda os filhos revistarem a

mochila de Greta e eles encontram o pó de mico.Tina joga o

pó em Greta.Edu tenta fugir de Stela, mas ela diz que ele vai
ler que pagar a hospedagem com amor.Verinha e Beki são
expulsas da casa invadida. Greta procura Brad e amigos.
Pedra vai à casa de Edilásia e diz que é o pai do filho de Tina.
Tina jura inocência, mas como ninguém acredita, ela vai
embora. Verinha e Beki convencem Stela a deixá-las
morarem na casa. Zuleide e Roque roubam o dinheiro,
deixando Helinho desconsolado.Cezinha impede que ele se

mate. Francisca compra a casa de Gerrnana. Bárbara e Tony
voltam ao Brasil. Tony deixa com a mãe o código de sua

conta no exterior. Paco vai à cllnica, vê Tony saindo e decide
segui-lo. Paco tira fotos de Tony com Jamil. Tony percebe a

presença dele. Paco persegue-os, mas é encurralado.Tony e

Jamil batem em Paco, quebram a câmera e tiram o filme. E
avisam que ele será condenado, porque Jamil irá depor
contra ele. Preta acha melhor que Paco fuja.Gerrnana assina
a escritura de venda da casa. Bárbara entra e avisa que tudo
agora é dela.
TERÇA - Bárbara gargalha.Germana passa mal e jura que ela
vai pagar. Barbara expulsa-a da sua casa. Raí diz que não

gosta de morar com quem banca o seu pai e só trouxe azar

para a sua vida. Preta exige que ele peça desculpas a Paco.
Paco se transtorna ao saber que Bárbara comprou a casa do
pai. Tony compra um sofá para a casa nova, que Bárbara
odeia. Dr. Matoso aconselha que Paco não viaje. Bárbara se

assusta ao saber que Paco será julgado em três dias. Edilásia
expulsa Greta e sente saudades de Tina. Greta prova que
está grávida. Eduardo, Verinha e Beki reagem ao

Bárbara voltou podre de rica. Os três abandonam a casa

Stela. Bárbara diz ao decorador que só quer o melhor em sua

casa. Otávio tenta sair da casa, mas é impedido pelos
seguranças. Ral é �gressivo com Paco, que garante amá-lo
como a um filho. Os dois se abraçam. Edu, Beki e Verinha
invadem a casa de Bárbara e ameaçam ir aos jornais se ela os

expulsar. Edilásia leva comida para Tina, que mora na barraca.
Gerrnana dá dinheiro para Paco fugir. Preta e Raí hesitam,
mas decidem ir com ele. Silva observa tudo e avisa Tony. Paco
é preso no aeroporto. Raí jura que vai tirar Paco da cadeia.
Germana, Felipe e Preta vão ao julgamento; a farnflla
Sardinha também. O promotor chama Jamil para
testemunhar. Ele diz que Afonso foi morto pelo filho. Paco é
condenado a 29 anos de prisão. Bárbara, na última fila, olha
fixamente para Paco.

QUARTA - Edilásia se descontrola quando Paco é levado
preso. Preta agride Bárbara. Na porta do camburão, Bárbara
diz que ama Paco. Edilásia tala mal de Afonso, contrariando
Gerrnana e Raí. Tony se diverte com a presença dos sogros.
Bárbara chega em casa chorando. Edi!ásia organiza uma

manifestação na porta do presídio. Preta e Moa se juntam à
manifestação. Bárbara decide fazer uma grande festa. Dr.
Matoso garante a Paco que a justiça será feita. Paco responde
que vai se safar, mas não pelos meios legais. Preta mostra-se
muito revoltada e garante que vai virar o jogo. Sem dinheiro
para a gasolina, Helinho e Cezinha trocam o caminhão por
uma carraça e chegam ao Rio. Raf se preocupa quando a mãe

pega um gravador e diz que vai agir. Preta entra na casa de
Bárbara, disfarçada de funcionária do bufê. Tony elogia
Bárbara, que o despreza. Preta se encontra com Otávio, que a

esconde. Ele acha que a mãe precisa ser punida e Preta pede
ajuda a ele. Otávio chama a mãe e Preta se esconde debaixo
da cama de Bárbara. Bárbara despreza e fala mal de seus

ti
convidados e Preta grava tudo. Verinha e Eduardo ficam com

vergonha de Beki. Gerrnana e Felipe ficam preocupados ao

saber que Preta saiu com um gravador e decidem ir à casa

de Bárbara.Tony anuncia o projeto social de Bárbara, que faz
um discurso e dedica a festa a Afonso. Preta coloca a fita
gravada no som. Bárbara percebe a presença de Preta. Os
convidados, revoltados, vão embora. Preta som vitoriosa, e

Bárbara olha para ela com ódio.

QUINTA - Bárbara e Preta discutem e acabam rolando
no chão. Bárbara é olhada com desprezo por todos.
Verinha e Eduardo dizem que uma confusão é normal.
Bárbara joga um vaso na direção deles e se lembra das
palavras de Preta, que todos irão se aproximar dela por
causa do dinheiro. Preta visita Paco. Ele pede que ela
não se arrisque mais. Ela se assusta quando ele juraque
vai vingar a morte do pai. Bárbara, alucinada, grita com

as empregadas, que se demitem. Edilásia vende a

academia para Greta. Bárbara manda Eduardo, Verinha
e Beki fazerem o serviço da casa. Tina convoca Frazáo
para que,juntos, derrubem Greta.Greta rouba a receita
da sopa. Greta coloca a placa na academia com o seu

nome etira a foto de Napoleão,colocando em seu lugar
a da mãe,Masha.Tina e Frazão ouvem conversa de Brad
e Pedra e descobrem que Greta só quer a receita da
sopa. Frazão pega os dois e Pedra e Brad confessám
tudo para Edilásia,inclusive que Greta não está grávida.
Moa pede que Sal volte para a sua casa, mas ele
responde que só casando com ela. Greta foge dos
Sardinha. Preta se encontra com Cezinha e Helinho em
uma igreja. Bárbara vaga pelo salão, usando jóias e um

vestido longo de festa. Tony estranha ao ver que ela
criou um altar para Paco e o destrói. Helinho e Cezinha
ficam na casa de Preta. Abelardo se culpa por ter dito
onde estava a receita da sopa. Os irmãos Sardinha
pedem desculpas a Tina.Edilásia e os filhos pedem que
Frazão volte para casa. Bárbara vai visitar Paco. Ele finge
que a ama e beija-a com intensidade.

SEXTA· Bárbara jura que vai tirá-lo de lá, diz que
descobriu a fita da segurança e confessa que foi Tony
quem matou Afonso. Paco fala que quer ficar com ela
para sempre.Quando ela sai, sente-se enojado por tê-Ia
beijado. Helinho pressente que existe uma mentira
muito grande entre Preta e o marido. Bárbara tenta
transferir o dinheiro da conta de Tony para a sua, mas
são necessárias a assinatura e a senha. Bárbara pede
que Tony a proteja e o beija. Bárbara copia a assinatura
de Tony no documento do banco. Germana é
apresentada a Helinho e Cezinha que, envergonhados,
dizem que vieram para ficar. Tony é avisado que sua

mãe teve uma recaída. Bárbara mostra-se solidária.
Preta,Cezinha e Helinho vão atrás de Jamil e avisam-no
de que Tony é perigoso. Preta pede que ele a ajude e

deixa o seu telefone. Natasha e Nieta se unem à irmã
Greta. Tina anima a família Sardinha. Greta faz a sopa,
toma junto com as irmãs e derrubam Brad e sua turma.
Sal é rude com Guilherme. Tina chama Greta e irmãs
para lutar contra os irmãos Sardinha. Bárbara leva
Otávio para um hotel e jura que vai se livrar de Tony.
Bárbara descobre a senha de Tony. Germana se

preocupa por Paco ter se encontrado com Bárbara e ele
garante que vai se livrar da cadeia do seu jeito. Bárbara
dopa Tony e,antes de ele apagar, diz que vai divulgar a
fita que o incrimlna. Preta se preocupa ao saber que
Paco se encontrou com Bárbara. Bárbara passa o

dinheiro de Tony para a sua conta. Silva atira em Jamil,
mas não acerta. Jamil revida e derruba Silva. Bárbara
entrega a. fita para o delegado.

SÁBADO - Bárbara finge estar horrorizada com a

descoberta de que seu marido é o assassino de Afonso.
Eduardo, Beki e Verinha fogem da casa. Tony tenta se
manter acordado, mas não consegue. Jamil procura
Preta. Tony é preso. Jarnl! jura que vai testemunhar
contra Tony.Bárbara xinga Tony, que a ameaça.Jamil se
apresenta ao delegado. Preta se espanta quando ele
conta que Tony está preso, denunciado por Bárbara.
Tony promete dinheiro para Jamil,que diz que vai ferrá
lo. Tina faz a sopa, porque Edilásia não lembra os

ingredientes. Natasha, Greta e Nieta acorrentam Brad e

sua turma, tomam a sopa e comemoram

antecipadamente a vitória. Eduardo, Beki e Verinha
fingem que são empregados de um hotel. Dia, Thor e
Abelardo tomam a sopa e começam a ter ataques de
riso. Greta e irmãs vencem a luta e amarram os

oponentes. Nieta olha apaixonada para Dia. Edilásia
liberta os filhos e promete vingança. Edu,Verinha e Beki
roubam uma chave e se refestelam no quarto de um

hóspede. Tony é condenado. Paco recebe friamente a

notfcia de sua libertação. Bárbara diz a Otávio que Paco
vai morar com eles.Moa e Sal comemoram a libertação
do amigo. Paco cruza com Tony, que o alerta contra
Bárbara. Germana, Edilásia e Preta esperam Paco. Ele dá

a mão a Bárbara e diz que eles estão juntos. Preta se

transfigura de dor.

SENHORA DO DESTINO

SEGUNDA - Maria do Carmo combina com Angélica
não contar para ninguém que ela não é sua filha.
Angélica quer um trabalho e Maria do Carmo oferece
para ela ser a sua secretária. Nazaré sonha com a

entrevista de Maria do Carmo, que prometera qualquer
coisa a quem soubesse o paradeiro da filha. Nazaré
remexe em seu armário e encontra a roupa que o bebê
vestia no dia em que ela o seqüestrou e decide tirar
dinheiro de Maria do Carmo. Nazaré pede desculpas,
Isabel insiste que as duas se reconciliem e Cláudia
aceita, mas diz que não vai assinar a procuração. Isabel
diz que vai trancar a faculdade e trabalhar. Nazaré
sugere que Cláudia faça o mesmo. Viviane decide
preparar o café da manhã de Bianca e Bruno. Nazaré
rasga a apólice do seguro de vida e a queima e jura que
Cláudia jamais saberá do dinheiro. Plfnio olha Angélica
com interesse. Sebastião briga com Regina quando ela
conta que está namorando João Manoel. Eleonora
defende a irmã.Venâncio visita a mãe. Regina pensa em
ser madrinha da bateria sem contar nada ao paLRegina
e Eleonora abraçam o irmão. Daiane chora sem motivo
e Rita a consola. Bianca e Bruno reagem, quando
percebem que Viviane passou a noite com o pai. Bianca
e Bruno dizem que vão para a casa da avó. Viviane o

manda ir atrás e contar para Maria do Carmo que eles
vão se casar. Venâncio diz a Janice que quer comprar
nova van e voltar a trabalhar.Viriato agrada ao Barão e a

Laura.Maria Eduarda chega à casa dos avós,interessada
em conhecer o cozinheiro. Bruno e Bianca se queixam
para a avó. Maria do Carmo abraça-os e encara

Reginaldo,desafiadora.

TERÇA - Maria do Carmo chama Reginaldo para uma
conversa. Ele insiste que ela fale na frente de Bianca e

Bruno, mas ela se recusa.O Barão e Dona Laura adoram
as sugestões de menu de Viriato. Maria Eduarda desiste
de subir para a casa do avó, quando Gisela avisa que ela
precisa assinar contrato, porque um projeto seu foi
aceito. Reginaldo diz que vai se casar c":n Viviane.Maria
do Carmo manda que ele conte para os filhos na frente
dela. Crescilda avisa Leandro que Maria do Carmo
convocou uma reunião familiar. Nalva se preocupa em

saber se Viriato estará lá. Leandro pergunta por que ela
se interessa tanto pelo irmão, mas ela desconversa. Ele
Impede que ela saia; Nalva se magoa. Leandro pede
perdão por ter desconfiado dela. Bianca e Bruno
reagem com a notícia do casamento e dizem que
ficarão morando com a avó. Isabel sai para procurar
emprego. Nazaré se arruma e sai também. Maria do
Carmo aconselha os netos a permanecerem com o pai e
comunica a toda a famllia o casamento de Reginaldo e

Viviane. Giovanni pede Maria do Carmo em casamento
na frente de todos e ela brinca que ele é seu melhor
amigo. Viviane vibra quando todos brindam ao seu

casamento. Reginaldo diz que ela vai subir junto com

ele.ThomasJefferson espera Maria Eduarda na porta da
gravadora e os dois comemoram o sucesso de seu

projeto. Giovanni garante que seu pedido de
casamento a Maria do Carmo estará sempre de pé.
Nazaré liga para Maria do Carmo.

'

QUARTA - Nazaré diz ser alguém que pode ajudar Maria
do Carmo a encontrar a filha e pergunta se ela está
disposta a pagar bem pela informação. Maria do Carmo
garante que será generosa. Nazaré fala que tem em
mãos a roupa que Undalva usava quando desapareceu e
avisa que ela não deve contar a ninguém sobre a

conversa. Nazaré desliga quando Maria do Carmo insiste
em marcar um encontro. Fausta consola Cláudia. Nazaré
vai ao salão de cabeleireiro. Viviane teme que Dirceu
fique contra o casamento e manda que Reginaldo
converse com ele. Fausta mostra para Cláudia que Nazaré
queimou algum papel e ela decide guardar as cinzas.
Maria do Carmo distribui material de construção para os
moradores de Pedra Lascada. O Barão se arruma

impecavelmente para ir ao gabinete do deputado.Maria
Eduarda pára seu carro ao lado de Viriato e os dois se
encaram. Isabel pede um emprego no restaurante e
Viriato promete ajudá-Ia. Nazaré sai linda do cabeleireiro.
O porteiro não deixa Reginaldo subir, porque Dirceu está
com urna visita. Aretuza insiste que Dirceu lhe dê uma
chance. Reginaldo vê Aretuza.Zé Maria comenta que ela
vive indo na casa de Dirceu e diz que quer ser

empregada, mas ele não acredita. Reginaldo segue
Aretuza e vê que ela mora em um prédio elegante.
Comenta com Viviane que ela só pode ser um caso de
DIrceu. Ela acha que eles devem usar a informação para

'I

pressionar Dirceu. Giovanni visita Maria do Carmo e diz
que não consegue ficar um dia sem vê-Ia. Cláudia atende
o telefonema de Paulo Henrique, da seguradora. Nazaré
arranca o telefone de suas mãos.

QUINTA - Nazaré desliga e avisa que é assunto dela.
Paulo Henrique liga outra vez. Nazaré marca um

encontro com ele. Giovanni diz que toda vez que quer
falar de sentimentos com Maria do Carmo ela
desconversa. Nazaré liga para Maria do Carmo para
lembrar que ela não deve comentar sobre suas

conversas com ninguém. Giovanni percebe que ela
ficou perturbada com o telefonema, mas ela nega.
Venâncio manda Viviane chamar Reginaldo. O Barão se

impressiona ao ver a quantidade de funcionários no

gabinete de Thomas. Edgar pede para Isabel voltar no
dia seguinte e confessa a Viriato que ficou muito
impressionado com ela. Josivaldo vigia a loja. Maria do
Carmo diz a Giovanni que gosta de Dirceu. Giovanni
insiste que a ama desde o primeiro momento que a vlu
e beija-a. Plínio sai com Vara. Cláudia insiste em saber o
que o corretor falou, mas Nazaré mente que ele queria
que José Carlos fizesse uma apólice. Cláudia repara o

novo visual de Nazaré, que diz que vai procurar
emprego. Nazaré sai, à noite, toda produzida. Giovanni
cobra de João Manoel que Regina se defina se vai serou
não a rainha da bateria. Ubiracy mostra o desenho da
fantasia de Nalva. Ela não deixa que Leandro veja.
Giovanni diz que vai ter festa na quadra no dia de
aniversário de Nalva. Bianca e Bruno acham estranho
que o pai converse com Venâncio.Venâncio quer saber
se Reginaldo vai cumprir o prometido. Nazaré elogia
Paulo Henrique.Maria do Carmo vê Josivaldo.

SEXTA - Maria do Carmo segue Josívaldo, que escapa
em uma van.Paulo Henrique diz para Nazaré que pensa
em abrir uma oficina.Nazaré sugere emprestar-Ihe,caso
ele consiga liberar o seguro e convida-o para Ir para o

quarto. Maria do Carmo diz- a Dirceu que não tem

certeza,mas acha que era Josivaldo.Dirceu acha que ela
está estressada e preocupada.O Barão estranha oturno
dos funcionários do deputado.Marlene garante que vai
ajudá-lo. Venâncio quer uma van, mas Reginaldp diz
que os dois vão fazer as pazes publicamente e trabalhar
juntos.O Barão conta que no gabinete de Thomas tem
mais funcionários do que cadeiras. Isabel pede que
Cláudia não deixe a casa.Nazaré oferece 20% do seguro
para Paulo Henrique e promete que ele terá uma noite
inesquecível. Maria do Carmo examina algumas fotos
mandadas pela produção do programa, mas não
reconhece ninguém. Maria do Carmo conta para Rita
que Daiane está grávida. Oaiane ouve tudo, adora e

resolve ir contar para Shao Un. Rita desmaia. Todos
ficam deslumbrados ao verem Regina sambando na

quadra. Aurélia diz que Shao Lin não fugirá à
responsabilidade. Vara diz que escolheu Pllnio para ser

pai do seu filho. Ele se revolta,mas ela garante que quer
ter um filho sozinha, sem nenhuma relação com o pai.
Daiane encontra Shao com Larissa, que confirma que
ela é sua nova namorada. Paulo Henrique diz que vai
fazer um relatório para o chefe sobre a intenção de
Nazaré sacar o dinheiro em nome de Cláudia, a

beneficiária do seguro.

SÁBADO - Paulo Henrique conta que estava

investigando-a. Nazaré queima-c com o cigarro e rasga
as suas roupas. Depois implora que ela fale primeiro
com a enteada e ele concorda. Nazaré tem uma crise de
ódio e destroça o travesseiro. Daiane chora
desesperada. Rita, Maria do Carmo, Dirceu e Aurélia vão
à academia. Shao Lin expulsa Larissa, que encontra
Daiane e tripudia. Regina dá um shaw na quadra c

Giovanni a adora. Vara dispensa Plínio e diz que o

chamará no mês que vem, se não estiver grávida. Ele,
furloso.jura que ela nunca mais chega perto dele.Shao
Lin conta para Maria do Carmo que Dalane fugiu ao vê
lo com outra garota.Daiane é atropelada.Constantino a
socorre. Rita grita ao saber. Dirceu leva-a para o hospital,
Isabel se preocupa porque a mãe não chega. Alberto
faz-lhe companhia na praça, enquanto ela aguarda.
Todos aguardam ansiosos notfcias de Dalane na sale de
espera do hospital. Aurélia dá uma bronca em Shao Lin,
Nazaré acorda no hotel, se recompõe e sai. Alberto
insiste em namorar Isabel, que diz estar com muitos
problemas. O funcIonário do hotel avisa que o cheque
de Nazaré não tem fundos. Ela fica sem dinheiro alguma
e aceita carona de um homem. Eleonora avisa que
Daiane está bem. Nazaré chega e diz que tem uma

surpresa boa. Pllnio beija Angélica. Constantino se

declara para Rita.Regina teme a reação do paLGiovanni
propõe que ela ensaie escondido.Reglnaldo tranqüiliza
Viviane, que se preocupa com venánclo, Nazaré manda
Cláudia procurar a seguradora e receber o que o pai lhe
deixou.
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Condicionador é sinônimo
de cabelos sedosos e brilhantes
Que atire a primeira pedra quem não fica parado no'

supermercado. diante da prateleira de shampoos e

condicionadores. Dá para contar nos dedos as pessoas que

chegam, vão direto no produto e saem rapidamente.
É que a cada dia aparece uma novidade. São inúmeras

marcas, os produtos oferecem inúmeras vantagens e uma

infinidade de ingredientes que sempre prometem cabelos

sedosos, hidratados, tratados etc etc
Sem contar que ainda tem a questão do preço, comparar é a

palavra de ordem; você pode adquirir excelentes produtos
por preços razoáveis e sem abrir mão da qualidade. Nem
sempre altos preços é sinônimo de excelente qualidade.
Diante de tanta oferta, fica difícil escolher. O segredo é

procurar entender o que vem escrito no rótulo destes

produtos e quais as vantagens desse, ou daquele.
Até bem pouco tempo, os condicionadores usados após o

shampoo eram a vedete, depois apareceram os

condicionadores "leave-in", isto é aqueles que são usados
nos cabelos úmidos e não precisam de enxágue.
Mas, qual é a vantagem entre um e outro?

Os especialistas na área explicam que um não substitui o
outro. Os condicionadores comuns tem em sua formulação

uma concentração maior de agentes hidratantes e por isso devem
ser removidos para não deixar o cabelo gorduroso. Já os do tipo
"leave-in'' tem uma fórmula mais balanceada, própria para ser

deixada nos cabelos sem pesar nos fios. É indicado para quem tem

cabelos finos ou oleosos, enquanto que as pessoas que tem cabelos
muito secos devem usar os dois tipos.
Na hora de escolher o produto deve-se levar em conta o tipo do
cabelo, o seu comprimento e o estado em que está. Os produtos
mais cremosos combinam mais com os cabelos crespos, secos e

danificados, enquanto que aqueles em forma de gelou mousse são

próprios para os cabelos finos ou oleosos.

Quando chega o verão, muitas vezes é preciso mudar
radicalmente o produto que se costuma usar nos cabelos

principalmente quando se freqüenta piscinas e praias porque os

cabelos vão precisar de tratamento e proteção extra. Neste

sentido, mais novidades começam a chegar no mercado.
A Advance Techniques Element Defense é uma linha de

produtos voltados para a proteção dos cabelos dos efeitos nocivos
do sol, da água do mar e do cloro, composta de shampoo, creme
hidratante 3em 1 e loção de proteção sem enxágue. Estes novos
produtos prometem acabar com os "cabelos verdes" após o banho
de piscina, graças aos elementos anti-oxidantes contidos em sua

Tendências para a moda
PrimaveraNerão 2005

D.
A formulação da linha Advance Techniques Defense
(AVONl ajuda a proteger e corrigir as muitas
causas dos efeitos nocivos do sol e da água,
responsáveis pela mudança de coloração dos
cabelos mais claros depois do banho de piscina

formulação.
O creme hidratante 3 em 1 pode ser aplicado de três ma�eiras: C01

condicionador dos fios, máscara ou "leave-in''. Além de Pantenol,
derivados de trigo, fitantriol, hidrolisado de proteínas, tem em sua

formulação o silicone, um poderoso emoliente.
A loção de proteção sem enxágue é indicada para todos os tiposat
cabelos. Repara e condiciona os cabelos, deixando-os fáceis de pefi
e com brilho.

www.brasilaerocargo.com.br

A Datelli preparou uma coleção recheada de novidades para a

temporada Primavera/verão 2005. Muita beleza, tecnologia,
cores e praticidade completam a coleção de calçados, bolsas e

acessórios.

.As influências para o desenvolvimento da coleção são muitas, (j)
o que garante a diversidade de formas, design e estilo. A
marca buscou referências em todas as décadas do Século XX.
Os anos 20 e 30 dão o tom de glamour da coleção,
relembrando a época de ouro de Hollywood e seu

clima de sofisticação intensa.

Romantismo e inocência são

resgatados dos anos 50 e 70, dando
leveza e delicadeza nas formas e

cores de toda a coleção. Praticidade,
descrição dos tons pastéis e ênfase
no design e qualidade dos materiais
são influências da evolução que
tomou conta do período entre os

anos 60 e 90.
O dinamismo e a

tecnologia visual dos anos

80 colocam vitalidade e

conforto na coleção, que
traz modelos para todos
os gostos e

situações,
atendendo
todas as

necessidades e

desejos. Os
modelos - e

estilos - vão do

esportivo ao

sofisticado, do
clássico ao

moderno.

A coleção Primavera/Verão 2005

da Datelli se encheu de charme e

elegância nesse resgate histórico do

passado. É que a marca buscou

referências em todas as décadas do
Século XX para lançar sua nova

coleção de calçados e acessórios

<l A coleção que promete
arrebentar na próxima
estação trás modelos

para todos os gostos e

situações, atendendo
todas as necessidades e

desejos

ARlES
Já é hora de resolver antigas pendências profissionais. Não reaja diante da agressividade
dos colegas. Mantenha o auto-controle para ter sucesso em sua empreitada. Neutro para
o amor.

ESCORPIAo
Avalie honestamente o seu relacionamento amoroso e não tenha medo dos resultados.
Tenha muita cautela no trato de assuntos relacionados a finanças. Evite especulações.
Cuidado com estresse.

LEAo
Sua vaidade estará a flor da pele. Saiba tirar proveito disso. No amor, avalie bem os seus
sentimentos e dê um basta nas pendências que se arrastam há muito tempo. Encare os

desafios de frente. Bom para as viagens.

TOURO
O momento favorece ao trato de todos os assuntos relacionados com o ambiente
doméstico. Excelente para os contatos socíaís. Não dê atenção aos mexericos e seja mais

compreensível com a pessoa amada.

VIRGEM
Sua saúde anda merecendo mais atenção. Procure relaxar e não pensar tanto nos seus

problemas. Adie tudo e curta mais os momentos em família e os momentos a dois. Bom

para todos os contatos sociais.

G�MEOS
Contenha os seus gastos e evite especulações com dinheiro. Adie todas as decisões
importantes e procure relaxar, assim poderá pensar melhor,Cuide de sua mente.

LIBRA
Confie em sua habilidade verbal para esclarecer conflitos entre amigos. Sua
intervenção será muito produtiva.Tenha cautela no trato com a pessoa amada. O
ciúmes estará falando mais alto.

CANCER
Procure ser mais calmo e paciente quando o assunto é a vida a dois. o. momento pede
diplomacia. Evite as atitudes radicais, Dê tempo ao tempo. Saúde excelente.

SEU PRODUTO,
CIDADÃO 0,0 MUNDO

Quando o assunto é a segurânça
e a pontualidade de suas c,alí.gas

e.encomendas, a gente sabe Como

você se sente. E o melhor: a gente sabe

comõ elas gostariam de ser tratadas.
_,N. _.\

SAGITARIO
, , in!'

Talvez seja este o momento decolher os frutos do seu trabalho. Não deixe o pesS e'i
tomar conta de sua mente caso este resultado não seja exatamente o esperadO,51
perseverante e saiba esperar.

CAPRICÓRNIO
. ai

Procure ser mais firme em suas decisões, principalmente no que se refere a pessdéí
No trabalho, conte com o apoio de superiores. O momento é de colocar as suas I

prática. Seja mais paciente com familiares.

AQuARIO
'

d I'
Vá com calma em seus investimentos financeiros. No terreno profissional, guar el�
idéias para mais tarde e tenha cautela com falsos amigos. Conte com o apOIO Ine

familiares. Bom para o amor.

PEIXES il�
Concentre em você mesmo e em seus objetivos. Poderão ocorrer perdas financ�iv(i
não deixe que isso domine sua mente e lhe impeça de correr atrás de seus obJe
cautela no trato com superiores no ambiente de trabalho.
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Por Vanessa Raquel vanessactg@ig.com.br www.ctglj.com.br
-

I TRADIÇAO I
Como Surqiu,
o Fogo de Chão

Boqueirão em São Sepé, um "Fogo de Chão" é
mantido aceso a mais de duzentos anos. A
fazenda Boqueirão fica no distrito de Vila
Block, município de São Sepé a 26.0 km. de
Porto Alegre. O fogo é alimentado por toras

de madeira de lei, chamadas
guarda-fogo ou

lenha de
combustão, o que
permite que a

chama se mantenha
acesa enquanto
todos dormem. A
história conta que
este fogo foi aceso por
um índio charrua ou

por um negro escravo,
e mantido ao longo do

tempo devido
inicialmente às dificuldades de se fazer

••

As longas noites de inverno, nas primitivas tribos
indígenas levaram os nativos a descobrir o "Fogo de
Chão". Próximo de suas Ocas construíam locais
onde as famílias reuniam-se ao redor do fogo. As
brasas incandescentes eram um verdadeiro convite

para o doce aconchego, quando o frio parecia
congelar o ideal, a vida e o próprio tempo. As lidas

campeiras passaram a ser o tema central, enquanto o

chimarrão corria de mão-em-mão. O "Fogo de
Chão" aquecia o sentimento nativo do mestiço,

projetando-se o ideal

campeiro do Gaúcho e

isso foi passado de

geração para geração. Ao
redor do "Fogo de Chão",
nas rodas de chimarrão,
foram tomadas grandes
decisões históricas de nossa terra.

A convivência galponeira é tão tradicional no
Rio Grande do Sul, que numa fazenda chamada

Noite Gaúcha resulta
·

em Grande Sucesso
Para quem conferiu a 10 Edição da Noite agradável e uma boa música fizeram o baile
Gaúcha, realizada no último 24 de Julho no ficar com aquele gostinho de"quero mais':
CTG Laço Jaraguaense, concerteza voltará Para quem perdeu essa festa, abaixo alguns
nas próximas edições... momentos que ficaram registrados ...
Um grande fandango animado pelo Grupo Um agradecimento especial ao fotéqrafo
Rodeio agitou a gauchada que lotou a ILDEMAR EFFTING e ao site
pista até altas horas da madrugada. www.meupagosul.com.br pela cobertugi da
Um friozinho aconchegante, um chimarrãó festa.
bem quentinho, aquela companhia

Agenda Artística
mês Julho ...

BAILE NO PAV. PREF. MANOEL DE
AG U lAR

COM O GRUPO "OS MATEADORES", NA
CIDADE DE GUARAMIRIM- SC

BAILE NA SOCo AMIZADE
COM O G,RUPO "OS MATEADORES", NA
CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL- SC

BAILE �E FANDANGO DE FORMATURA
ACADEMIATERRA E PAMPA
COM O GRUPO "OS GALPONEIROS", NA
SEDE DO CTG LAçO JARAGUAENSE NA
CIDADE DE

JARAG UÁ DO S U L-SC

Indústria e comércio demadeiras

312-0280 Em Jaraguá: Av. Mal. Deodoro da Fon88ca,790 R Fone: 275·2479,
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 135· Fone: 275-221.,

Av Getúlio Vargas, 268 • Fone: 370.1989,
em Jolnvllle: Rua do Prfnclpe, 429 • Fone: 422·7278

CARNES
Prove nossas

carnes especuus:DEMARCHI
.,"'. MARRECO,

JAVALI, COELHO
E OVELHA

»: .•

Você sente na carne a diferença
ATACADO E VAREJO
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-moil: demorchicornes@netuno,com.br

fogueiras, e, posteriormente como forma de ver

se mantido os caprichos do Patrão. A chama
acesa arde constantemente num galpão com

estrutura de 1.818, tornando-se hoje centro de
romarias nativistas e tradicionalistas.
Na cidade de Canoinhas Santa Catarina, existe
um galpão, que também matem viva a cultura
do fogo de chão.
O Galpão Missioneiro matem em seu interior
dois "fogos de chão", um deles é mantido aceso

desde a inauguração, em 27 de Setembro de
2002, e sua chama arde até os dias de hoje, sem
apagar suas chamas. Este galpão é aberto a

visitações, além de funcionar nele um

restaurante, e também são promovidos grandes
fandangos, com uma área construída de 1800
m2.

Fonte: site www.meupagosul.com.br

Eventô2::,�db ÊIO CRIQ:º lO.
Entidade: CTG VAQU EIROS DA TRADICAO
Cidade: PO RTO B E LO

Data de Início: 30/07/2004

Evento: ROO EIO CRIOU LO.
Entidade: CTG LACO DO BO M VAQ U EI RO
Cidade: BRUSQUE
Data de Início: 04/08/2004

Evento;JI_° RODEIO,_CglQJ,Ll,.O. =-.'

Entidade: CTG QUE R E N CIA JAM BO LAO
Cidade: FLORIANOPOLIS
Data de Início: 06/08/2004

Evento: ROD ElO CRI.6lJ CO.
Entidade: CTG TROPEIROS DO LITORAL
Cidade: ITAPEMA
Data de Início: 13/08/2004

Confira nossas

ofertas imperdíveis
Linguicinha Misto."R$ 2,59

Costela Ripo(gong)".""".R$ 2,99
Cupin "A""""" .. "R$ 5,49

Piconho Bovina "A""R$ 12,90
Alcatra c/ Mominho" .. R$ 7,59
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obal U,a-pontosl
LIGUE OS PONTOS DE 1 A 47 E DESCUBRA QUEM PODE

MEDIR ATÉ 3 METROS, PESAR 750 KG E AINDA ASSIM.
CONSEGUIR NADAR MAIS RÁPIDO QUE UM PEIXE.
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OLHO VIVO!!! ENTRE OS SUBMARINOS ABAIXO.
DOIS SE REPETEM! VOCÊ SABE QUAIS?

o

o
oF

)
(
\

VOCÊ É BOM OBSERVADOR? SE É. VOCÊ PODE BRINCAR!
É QUE ENTRE UMA CENA E OUTRA TEM SETE DIFERENÇAS ...

o

o
'--"",

o gatinho Flavinho
.F. Júnior,
completará no dia

1/8, seu 10 aninho.
Os avós Maria Edite,
Antônio Mateus, a
Avó Felicia Rosa,
seus tios, e seu primo
I<auã, lhes desejam
um feliz aniversário

A gatinha Heloísa Branco, ao lado de seu
irmão Eduardo, completou 4 aninhas no
dia 27/07.Para a alegria de seus pais
Vanderlei e Lúcia e seu Irmão. Parabéns

'"

ti_'
.

UI

o

Natã I-j,iago e seu cãozinho Faísca (neném),que desapareceu na última sexta feira dia23/7. Quem tiver qualquer notícia por f�vor,entre em contato com Elizete/ pelo 371-
1919. Paga-se recompensaEnfeitando a nossa coluna, a divina e.maravilhosa An� Luísa, ,

que no dia 6 de agosto irá completar 4 meses. A mamae I<�b
o papai Maurício e o irmãozinho Paulo Victor a amam mUI:o.
E a titia tarnbérnl l '

O \
. \,

O
o

Dra, Míríam Voígt Schwart�
C1doIllCrtdl,ltra •. CRO 1290Gabriel Mosca I(rause completa dois aninhas

em 10 de agosto. O seu amor na expressão
mais simples de um sorriso não mede esforços
para me fazer fel iz! Um beijo da mamãe
Daniela

As priminhas inseparáveis, Bruna Alves

Hohl e Jade Hohl de Medeiros

Fone: 371 9622
Fone/Fax:371 0485

Rua Barão do Rio Branco 20 -

Centro - Jaraguá do Sul

2752701
PRODUTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Rua 8ar�ô do RIo ara"", • 7.119 •

Jaraguá do Sul- se . CEP; 89251·400
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