
VENÂNCIO DA SILVA PORTO 11919 -1922. ARTHUR MÜLLER 11923-1936 .• HONORATO TOMELlN 11937 -1957. EUGI:NIO VICTOR SCH.MOCKEL 11958 - 2004

I SEXTA,FEIRA I

PROMESSA , EMPENHO

-----------'-.....t 6w''i''r i:lfi)"f;; 'w'tftlW"!ID\ilMil\ll'tl.a==---.----------------------------:----,!.

N° 4.948 I RS ",25
------------------------�----------------_= ,I

, I

,1
.'

Daniella garante que Núcleo de
Prática Jurídica é independente

• PÁGINA 4

IRREGULAR

Placas de candidatos invadiam praças e calçadas de Jaraguá do Sul, contrariando determinação da legislação eleitoral

Justiça notifica candidatos
por propaganda irregular

Fiscais do Cartório Eleiroral de Jaraguá do Sul retiraram,
ontem, as placas com propaganda dos candidatos que estavam

em cima de calçadas ou em locais que impossibilitam a

circulação de pedestres ou dificultam a visão dos motoristas.

Ajustiça notificou os candidatos a prefeito Vicente Caropreso

(PSDB) e Moacir Bertoldi (PL)e a vereador Afonso Piazera e

Eugênio Garcia, ambos do PSDB, por propaganda irregular.
Minutos antes dos fiscais chegarem, militantes do PT,e PMDB,
retiraram as placas da coligação, que também estava em local

proibido pela lei. PÁGINA 3

DISPUTh\

Karina e MaFooI@ desistem da

pFQ)vade Fesis!ttência 'em cano

Ontem, pouca antes do meio-dia, depois de 18
horas dentro do carro, Ana Karina de Souza, 19 anos,
desistiu da promoção "SolJ louco por meu pai. Faço
qualquer coisa por 'um Fiat Uno';. promovida pela
StUdio FM e Javel. "Senti muita dor nos joelhos';
rec!-3mou. Marcelo Petry, 22, também desistiu da
Competição, alegando dores abdominais. Ele passou
duas noites e três dias dentro do carro.

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

www.marisolsa.com.br

MOSTRA

Exposição retrata obras de
Leonardo da Vinci na Fameg
Fotos e réplicas de Leonardo da Vinci podem ser vistas até

amanhã, das 14 às 22 horas, na biblioteca da Fameg. A'
exposição retrata um pouco da vida do artista.

'

• PAGINA 5

JUVENIL

Futsal daMalwee quer manter
a liderança do Catarinense

• PAGINA 8
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CULTURA'
'.' .

Teoria e prática integram o
\ )

. Festival de Formas Animadas

Coordenador do
Festival, Gilmar

Moretti (D),
apresenta os livros

à disposição dos
interessados

durante realização
de seminário,
ontem à tarde

• PAGINA 4
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Flores e cores
Por mais que a huma

nidade tenha evoluído nos
ú lt im o s séculos, alguns
traços de selvageria ainda

persistem, revelando a

característica competitiva
da espécie. Em plena era

da tecnologia e do
conhecimento povos e

nações recorrem à força
bruta para impor ideais e

culturas. O unilateralismo
estadunidense ilustra o

quão a humanidade ainda
c ar e c e de rumo. Esta

semana, a Human Rights
Watch divulgou um

relatório afirmando que os

Estados Unidos podem
'estar incentivando abusos,
ao pressionar governos a

apresentarem, resultados
sem que haja menções

,

explícitas à preservação
dos direitos humanos.

A ONG afirma que é

preciso assegurar o respeito
aos direitos humanos nos

seus esforços para aniquilar

FRASES

o terrorismo. Caso con

trário, as ações se igualam
ao mal que se pretende
banir. "As medidas de
contra terrorismo apre
sentam perigos às proteções
estabelecidas aos direitos
humanos. Cada fotografia
de soldados norte

americanos humilhando um

detento no Iraque pode ser

argumento de ação preven
tiva, matando milhares de

pessoas e impondo suas

regras e costumes, desperta
o ódio que, certamente,

reproduzirá mais violência.
Aliás, a insistência em

combater os inimigos
muçulmanos criminaliza a

prática e a crença religiosas
legítimas de forma a

..... A arrogância e a truculência dos falcões
da Casa Branca revelam o que o ser

humano tem de mais sórdido e abjeto
considerada um cartaz de
recrutamento d a AI

Qaeda", alerta a entidade
de direitos humanos. Ações
contra o terror em países tão
díspares como Egito,
Malásia e Suécia resulta
ram em abusos aos direitos
humanos.

Quando

apresentar o exercício
individual dos direitos de
liberdade e de consciência,
expressão e associação como

tentativas de derrubar

governos. Tudo o que os

discursos - oficiais de

Washington condenam.
Direitos humanos são

patrimônio ético, jurídico e

político construído pela
humanidade em suas lutas
libertárias e' emancipatórias,

a maior

potência econômica e

bélica do mundo bombar
deia e invade um país sob o

e lhe serve de parâmetros
para orientar a sociedade, em
vista de constituir e afirmar
os seres humanos como

sujeitos de direitos. Assim,
não há argumento que
sustente a arbitrariedade e a

violência promovidas pelos
Estados Unidos em todos os

cantos do mundo. A

arrogância e a truculência
dos falcões da Casa Branca
revelam o que o ser humano
tem de mais sórdido e abjeto.

Não se pode perder de
vista a importância da

independência e da liberdade
na construção da democra
cia. E desta para a convivên

cia pacífica entre os povos e

nações. Todavia, democracia
não pode ser imposta como

querem os Estados Unidos.
Até porque, tudo o que é

imposto' contradiz os princí
pios democráticos. A socieda
de estadunidense compreen
derá isso quando respeita
rem os direitos humanos.

"Nós trabalhamos com o máximo de sigilo possível. Colhemos os dados que precisávarêos e

agora estamos em busca de novas pistas."

.MarceloMosele, Chefe da Delegacia da Políéia Federal de Joinville, explicando porque não pode revelar detalhes da investigação sobre
seqüestro de dois gerentes da Caixa Econômica.

Mundo I Pessoas & Fatos I
.....IIRAQUE
Forçasdos EUA tentam
esmagarmilícias em Najaf

�

Tropas americanas, apoiadas por tanques,
helicópteros e aviões, tomaram ontem o controle

dç centro histórico da cidade sagrada de Najaf e
bloquearam o acesso à mesquita do Imã Ali, o

sajntuário xiita mais reverenciado por essa corrente
d<i> islamismo.
Mias não entraram nos locais reverenciados pelos

I

xiitas, onde estão entrincheirados centenas de
membros das Brigadas Mahdi, a milícia do clérigo
M.f.Iqtada al-Sadr.Na grande maioria,os moradores
dé;t região central de Najafabandonaram suas casas

n? início da semana depois que o comando das

forças dos EUA pediu que deixassem a área
j

conflagrada, para evitarmais baixas entre os civis.(AE)

�, IRAQUE

Choques em Najaf
enfurecem xiitas
Muçulmanos xiitas do Iraque manifestaram
ontem seu profundo descontentamento com

uma ofensiva do Exército dos Estados Unidos
contra uma milícia rebelde na cidade sagrada
de Najaf e alertaram que a ação americana

I

poderá desencadear violência em outras partes
do país, além de prejudicar o processo político.
Combatentes leais ao clérigo xiita Muqtada al
Sadr esconderam-se nos arredores da mesquita
Imã Ali, que abriga os restos mortais de Ali, o
mais cultuado santo xiita, cunhado do profeta
I\jlaomé. Eventuais danos ao santuário poderiam
enfurecer muçulmanos de todo o mundo. (AE)

..... ISRAEL

Polícia mantém estado
de alerta em Jerusalém
A polícia israelense manteve ontem o estado
de alerta em Jerusalém depois da explosão
em um posto militar nas proximidades da
cidade sagrada para cristãos, judeus e

muçulmanos, na ,quarta-feira
Soldados cercaram a cidade de Jenin, onde
teria sido organizado o ataque contra o posto
militar de Kalandia, no qual morreram dois

palestinos que esperavam para atravessar o

lo cal.O primeiro-ministro da Autoridade

Nacional Palestina, Ahmed Qureia, criticou
hoje o atentado, afirmando que ele prejudica
a causa palestina, (AE)

..... AFEGANISTÃO

Queda de helicóptero
deixa 1 morto e 12 feridos
Um helicóptero do Exército dos Estados Unidos
caiu ontem no Afeganistão, causando a morte

de um soldado americano e deixando outros

12 feridos. Autoridades estadunidenses
descartam a hipótese de a aeronave ter sido
abatida por fogo inimigo na província de Khost.
Apesar disso, uma investigação foi aberta para
apurar a causa da queda. Havia quatro
tripulantes e nove passageiros no aparelho.
Os feridos foram levados ao hospital de
campanha do acampamento Salerno,mantido
pelo Exército dos EUA nos arredores da cidade
de Khost, 150 quilômetros ao sul de Cabul. (AE)

..... ÁUSTRIA

Fechado o seminário onde
houve escândalo sexual
o emissário papal que investiga suspeitas de
homossexualismo e pornografia infantil entre
'os estudantes de um seminário católico
austríaco determinou que o estabelecimento

seja fechado e reconheceu que a investigação
revelou evidências "muito dolorosas" de

comportamento sexual impróprio.
A decisão do bispo Klaus Kueng vem três

semanas depois de sua nomeação pelo papa
João Paulo II para que apurasse as denúncias
de que os seminaristas colecionavam

pornografia infantil e envolviam-se em práticas
homossexuais. (AE)

..... EUA

Washington Post admite
falhas em reportagens
Editores do The Washington Post admitiram
ontem que subestimaram a importância de

reportagens que questionavam os pretextos
do presidente dos Estados Unidos, George W.

Bush, para invadir o Iraque nos meses que
antecederam a guerra.
Num texto publicado ontem pelo jornal, o
comentarista Howard Kurtz escreve que os

editores do jornal resistiram à publicação de

reportagens que questionavam as evidências

apresentadas por Bush de que o então presidente
iraquiano Saddam Hussein estaria escondendo
armas de destruição em massa. (AE)
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Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo�;
fonte Times New Rornan. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito
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fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corno a

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Incompetência e Buracos

Emerson Alexandre Gonçalves*
r
f

Nossa cidade entre tantas peculiaridades apresenta
um considerável crescimento econômico e por

conseqüência populacional. Isso tudo conquistado
com muito empenho de nossa gente e do espírito
empreendedor do nosso povo. No entanto a

(

administração pública ultimamente tem apresentado
despreparo e incompetência. Se não vejamos apenas r

uma área fundamental que é a da pavimentação, visto
que nossa cidade está cheia de ruas e estradas sem

pavimentação adequada e as que possuem

apresentando buracos ou remendos muito mal feitos,

Jaraguá do Sul tem em torno de 820 km de vias

urbanas e rurais, dos quais apenas 300 km são (

pavimentados, além disso, até pela condição econômica
temos c�ca de 40 mil veículos que circulam
diariamente e convivem com uma verdadeira disputa
olímpica que passa por duas modalidades uma é o

desvio de buracos sem barreira e a outra o cuidar para
não ser pego pela fábrica de multas dos famosos
controladosss de velocidade que arrancam dos nossos

motoristas em torno de 1,7 milhão de reais por ano,
Agora é que provo para você que o administrador
público é incompetente e despreparado, pois mesmo

tendo uma arrecadação de aproximadamente 170
milhões de reais por ano tem ainda cerca de 520 km

de ruas e estradas para serem pavimentadas e mais

grave ainda, investiu apenas e tão somente 0,9% do
total do orçamento em pavimentação o que dá uma

média de 1,5 milhão apenas por ano no último período
de quatro anos.

Você que é motorista e acima de tudo cidadão
jaraguaense tem a oportunidade í1§Ilpar de nesse

momento eleitoral saber disso e realmente cobrar por
parte do administrador público por que se arrecada
mais em multa do que se investe em pavimentaçãO!
Por que são realizadas tão poucas obras nessa área para
uma cidade-que arrecada tão bem? E por que a

qualidade das pavimentações são tão ruins, veja o

exemplo da recém inaugurada avenida para desafogar
o trânsito do bairro Barra do Rio Cerro que já apresenta
buracos ou remendos verdadeiramente vergonhosos .

pra não dizer criminosos?
É esse tipo de fato e não de "picuinha" que faz tef

razão quem afirma como eu, que a administração de

Jaraguá do Sul arrecada muito be�, mas gasta muita
mal. Chega de tanta incompetência, chega de

inquilinos do poder que preferem afirmar, que
constatacões como esta, não passa de int�iga da

,

I

oposição e que a administração está no rumo certO,

Isso precisa mudar e mudar para o melhor de todos!

*Professor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOSAICO

POLíTICA

... Razões
A briga do Sinsep com a Prefeitura em

relação ao Issem é antiga. O caldo

entornou de vez no final de 1996, quando
o então prefeito Durval Vasel (PTB)
decidiu alterar o estatuto da autarquia
transferir recursos aos cofres públicos.
O sindicato recorreu à Justiça e, no ano

seguinte, o Executivo foi condenado a

devolver o dinheiro ao instituto, o que
ainda não aconteceu. O Sinsep
denuncia também que o prefeito Irineu

Pasold (PSDB) não cumpriu as

determinações de uma lei municipal do
ano passado.

...Encontro
A fiscal do Ministério do Trabalho,Márcia
Vieira, se reúne hoje, às 10 horas, na

Delegacia Regional, com representantes
do Sindicato da Construção Civil e do

Mobiliário e da Empresa AJM -

responsável pela construção de casas

populares no Jaraguá 84.

Na pauta, as denúncias feitas pelo
sindicato de irregularidades trabalhistas
nas obras. A fiscal que, na manhã de

quarta-feira visitou o canteiro de obras e

confirmou parte das denúncias dos

sindicalistas, quer aproveitar a

oportunidade para esclarecer todo o caso.

�convite
Na sessão de ontem da Câmara de

J guá do Sul, o vereador Marcos
a� .

Scarpato (PT) ocupou � tribuna da Casa

a convidar o presidente do Issem

��:tituto de Segurida�e do Servidor

Municipal), José Benedito de Cam.pos,
dar explicações sobre a autarquia.

�o final de julho, o Sinsep (Sindicato

dos Servidores Públicos) denunciou

diversas irregularidades que estariam

acontecendo no órgão.

segundo Scarpato, a intenção é

convidar também o ex-presidente do

Issem, Cláudio Winter.

ou interfiram na circulação dos

pedestres. No caso do trevo

localizado no Centro, o chefe do
cartório da 1 7ª ZonaEleitoral, Pedro
Kremer, destacou que as pessoas
tinham de caminhar pela rua para
desviar as placas, que ocupavam

grande parte do espaço destinado
aos pedestres. "As propagandas
complicavam a visão dosmotoristas
e poderiam darmargempara algum
acidente", explica Kremer,
salientando que o mesmo

procedimento será realizado em

locais semelhantes, caso disponha
de material de campanha
atrapalhando o fluxo normal do
trânsito.

Como as alianças receberam o

ofício previamente, lembrando
dessa norma· da Lei, o

descumprimento será motivo de

processo elei oral, segundo
comunicado do chefe de cartório.

"'.

...Palpite
Na opinião do vereador Jean Leutprecht
(PTB), a campanha política deste ano

será decidida nas últimas semanas. Ele
revelou que as pesquisas de intenção
de votos apontam percentual alto de
eleitores que ainda não decidiram em

quem votarão.

"Estamos trabalhando muito para

conquistar o quanto antes esses indecisos,
mas percebemos uma certa distância do
eleitorcom as eleições.O quadro está bem
diferente das anteriores'; diagnosticou.
Acho que as coisas mudarão dias antes

das eleições'; reforçou.

... Licença maternidade
A presidente da Associação Psiquiátrica
do Rio de Janeiro, Vera Lemgruber, vai
propor que a licença-maternidade seja
superior aos atuais 120 dias. A propostas
será apresentada durante a Jornada de

Psiquiatria e Neurociência, que acontece
ainda este mês, no Rio. '

J

Vera justifica a medida informando que f
estudos mostram que a visão do rosto da

L
mãe produz no cérebro do bebê

endorfinas, substâncias responsáveis por

sensações de prazer. Para ela, medida vai

garantir uma geração futura de indivíduos
mais ajustados e felizes.

� Justiça obriga candidatos a

3 retirarem placas das calçadas
]ARAGuÁ DO SUL -- AJustiça

Eleitoral notificou ontem à tarde

s candidatos a prefeito Vicente
aropreso (PSDB) e Moacir

Bertoldi (PL) e a vereador,
Afonso Piazera e Eugênio Garcia,
ambos do PSDB. O comunicado

foi feito devido à colocação de

placas de propaganda política em

[to locais que impossibilitam a

circulação de pede s tres e

dificultam a visão dos motoristas.
Fiscais do Cartório Eleitoral
retiraram as placas, que estavam
posicionadas no trevo entre o

início do calçadão e os bancos do
Brasil e Santander. '

Para alertar as coligações, a

Justiça encaminhou ofício
enfatizando que, conforme a Lei

leitoral, é proibida a colocação de
propagandas em lugares que

atrapalhem o trânsito, prejudiquem
a visão dos condutores de veículos

ALEXANDRE BOGO

Ira

os
- -. --"'�-

le

Ia

;! �a que candidatos que descumprirem a Lei serão processados

co
Extrato de Contrato

Co�;�ATANTE: Codejas - Cia. Desenv. Jaraguá do Sul S/A

OBJETO�TADO:ARTHUR SEVEGNANI
_

.... Prazo" Arrendamento de direitos de extração mineral de Saibro e Argila
V I

.01 (um) ano

:; F�r��� RS 2.5,20,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais)

as Data'a��gua do Sul,Se.
j s Slnatura: 01 agosto de 2004
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PROJETO

Oionei promete a implantação'
da Guarda Municipal em JS

9
------------------------------�--------------------------------------------------------------------------

v1

FÁBIANE RIBAS

�Detalhes da proposta
serão apresentados
nos encontros de

campanha política

JA GUÁ DO SUL -- O
candidato a prefeito da coligação
"Jaraguá para todos", deputado
estadual Dionei da Silva (PT)
promete criar aGuardaMunicipal
caso vença as eleições.Aproposta
foi revelada durante reunião com

os 12 Conselhos de Segurança do
município, na noite da última terça
feira. O parlamentar destacou que
a falta de políticas públicas que

garantam a inclusão social,
renda, moradia e educação são

fatores que contribuem para o

aumento da criminalidade.

Segundo ele, a guarda será

responsável pela fiscalização do

trânsito, possibilitando à Polícia
Militar atuar exclusivamente na

prevenção da violência.
''A intenção é amenizar os

problemas de trânsito, atribuir aos
guardas municipais a tarefa de
fiscalizar e aliviar a função dos

policiais, que poderão focar mais

atenção à segurança", explicou,
revelando ainda que pretende criar
também o ConselhoMunicipal de
Segurança Pública e de Proteção
ao Cidadão, com estrutura para
atendimento dos Conselhos de

Segurança "de forma rápida, sem
burocracia". O objetivo, de acordo
com o candidato, é atender com
eficiência as demandas.
encaminhadas pelos conselhos.

L_--------------------�--------------------------------------�--------�--�ix

Dionei destaca que é necessário implementar políticas que garantam a cidadania

Em relação ao consumo de

drogas - considerado um dos

principais problemas sociais e causas
da violência -, Dionei disse que é

necessário enfrentar a situação com
coragem. "O poder público precisa
oferecer ocupação saudável à

juventude, para que o jovem tenha

opções de vida", ensinou,

lembrando que o tratamento dos

dependentes deve possibilitar a

recuperação, porque as pessoas

reagem conforme são tratadas.
Questionado sobre o que é

possível fazer para diminuir a

violência no trânsito, disse que é

necessano "humanizá-lo",
invertendo a lógica que prioriza os

-n

veículos em detrimento do ser'v1
humano. "A prefeitura é a,b
responsável pelo sistema viário da·r;
id d d ., I ot

C1 a e e eve gerencia- o com

profissionalismo", afirmou.
))

A coligação pretende ainda criar
o Instituto de Planejamento
Urbano, envolvendo a universidade)
e as cidades vizinhas.

Saúde e educação serão foco da aliança PSDB e PPS
GUARAMIRIM -- A coligação

"Por Amor a Guaramirim", que
lança os candidatos Carlito
Mannes (PSDB) e Altair Aguiar
(PPS) a prefeito e vice,
respectivamente, vai priorizar a

saúde e a educação no plano de
Governo. Entretanto, um dos

integrantes da elaboração da

campanha, Tito Flávio da

Fonseca, destaca que o setor

produtivo receberá atenção
especial. Ele informa que sugestões
de representantes de cada setor do

município estão sendo colhidas

10

,U

para serem selecionadas e inseridas
no plano de ação do próximo
governo.

"Estamos analisando os projetos
realizados pela administração
pública e os que não foram
colocadas em prática para então

traçarmos nosso plano de ação",
comunica. Os integrantes da

equipe de trabalho da aliança
realizaram um encontro com a

diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores de Guaramirim para

levantar ss prioridades do

segmento, além de ouvir as

))

reivindicações dos agricultores,
que também serão colocadas no

plano de governo.
No setor de Indústria e

Comércio, as propostas serão mais
consistentes porque, segundo
Mannes, o trabalho será redobrado
para gerar mais empregos. "Não

quero empreendimentos saindo da .

cidade durante o meu governo por
falta de atenção da administração
municipal. Vamos incentivar a

abertura de empresas para
também aumentar a arre

cadação'', promete.

FATOS
• De casa em casa, os

)

militantes da. coligação PSDB )

e PPS estão distribuindo o 2

material de campanha para II

conquistar o voto do eleitor. n

• A campanha será 9

intensificada a partir da pró-
1xima semana quando come-

çam os programas de rádio. A

Icoordenação está preparan-
do também uma carreata

para os próximos dias L._
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bonequeiro gaúcho lança livro
no Festival de FormasAnimadas

MARIA HELENA DE MORAES

�Publicação reflete

preocupação do
autor com a ausência
de bibliografia

}ARAGUÁ DO SUL - o ator

bonequeiro, cenógrafo e

pesquisador gaúcho Paulo Balardim
lançou ontem, durante o Festival de
Formas Animadas, o livro "Relações
de Vida com aMorte no Teatro da

Animação".O lançamento do livro
aconteceumomentos antes do início
do Seminário de Pesquisa sobre o

Teatro de Formas Animadas,
evento paralelo ao Festival e que
deve acontecer até sábado, com a

presença de palestrantes de renome
nacional e internacional na área do
teatro de animação, como a

professora doutora Ana,Maria

Amaral, da USP de São Paulo;
FelisbertoCosta, tambémdaUSP e

ValrnorBeltrame, doDepartamento
deArtes Cênicas doCentro deArte
daUniversidade do Estado de Santa
Catarina.

O livro de Balardim é

considerado um trabalho pioneiro no
'1',Rio Grande do Sule é resultado de

uma pesquisa realizada pelo autor

no Institut International de La

Marionette, na França. Na obra, o
autor explora as relações existentes
entre o atar-manipulador, o objeto-

ALEXANDRE BOGO

Paulo Balardim lançou ontem o livro "Relações de Vida com a Morte no Teatro de Animação"

personagem e o público, expondo
razões que justifiquem o fascínio que
a animação sempre exerceu no

homem.
De acordo' com o autor, a

publicação não tem pretensão de
concluir nada, mas sim de incentivar
a reflexão sobre o assunto. "É mais

uma provocação às pessoas que têm

coisas escritas e não publicadas. Existe
poucomaterial publicado. É preciso

que os bonequeiros escrevam. Não
importa a qualidade. O importante
é o registro", considera o escritor, que
também integra o grupo ''A Caixa
do Elefante", que participa do
Festival com a peça "OCavaleiro da
Mão de Fõgo".

.

Já o Seminário acontece até

sábado, com a discussão e

apresentação de três teses sobre
teatro de formas animadas

existentes atualmente nC{��rasil,
com exposição e venda de livros
sobre o assunto. "O interesse na

realização do Seminário surgiu
porque é possível registrar
atualmente no Brasil, sobretudo
nas universidades, a existência de
muitos estudos teóricos sobre
teatro de formas animadas",
justifica o coordenador geral do
Festival, GilmarMoretti.

Regulamentado Programa deModernização do Parque Industrial
FWRIANÓPOLlS - o decreto que

cria o Programa de Modernização
do Parque Industrial Nacional foi
publicado em Diário Oficial da
União no início deste mês. O
secretário de ArticulaçãoNacional,
Valdir Colatto, já informou, às
Secretarias de Desenvolvimento

Regionais e às prefeituras de Santa
Catarina sobre a publicação do
decreto que vem regulamentar a

}'Medida Provisória número 197, de
7 de julho de 2004.

Os financiamentos ao Programa
de Modernização do Parque
IndustrialNacional serão cobertos

com recursos provenientes do Banco
Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social e também do
Fundo deAmparo ao Trabalhador e

poderão ser concedidos com taxas de

juros prefixadas, O Conselho
MonetárioNacional e oConselho do
Fundo de Amparo ao Trabalhador
estabelecerão os critérios e as

condições para a concessão dos
financiamentos do Programa de

Modernização do Parque Industrial
Nacional, inclusive das taxas de juros
a serem aplicadas, assim, como o

cronogramapara a implementação
das metas a serem definidas para o

Programa.
Segundo o Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior, é necessária a

aprovação destes Conselhos para
que o Programa possa efeti
vamente ser operacionalizado. A
expectativa é que isso acontece

ainda neste mês de agosto, para
que o BNDES possa enviar uma

carta convite aos mais de 180
bancos conveniados. Somente a

partir daí é que os bancos passarão
a informar aos interessados sobre
as condições de habilitação ao

Programa.

• De acordo com o

secretário Colatto, a
medida contribui muito

para a modernização do
setor agropecuário
brasileiro, juntamente com

outras linhas de
financiamento.

• Os financiamentos do

Programa serão cobertos
com recursos provenientes
do Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social.

SEXTA-FEIRA, 13 de agosto de 2004

Unerj oferece atendimento

jurídico gratuito para carente�
,

'

}ARAGUÁ DO Sul - O
estudante de Direito do Centro
Universitário de [araguá do Sul,
Charles Luz é um dos cerca de 100
alunos que estão fazendo estágio
no Núcleo de Práticas Jurídicas,
implantado há pouco mais de um
ano com o objetivo de oferecer

possibilidade de estágio aos

estudantes do Curso. Lux, que está
no terceiro semestre, comenta que
a existência do Núcleo é de
fundamental importância para a

prática profissional futura, ''A gente
aprende na prática e ao mesmo

tempo tem a oportunidade de

ajudar as pessoas que não têm,

condições de pagar um advogado",
sintetiza o estudante. Lux afirma
ainda que, mesmo depois de
formado, pretende continuar

realizando trabalhos solidários,
ONúcleo de Práticas Jurídicas

é coordenador por dois professores
do curso. Um deles é a advogada
Daniella Aparecida Santos Silva,
que, junto com o colega Sandro
Raso Castilho, orientam os

estagiários e dividem a

responsabilidade de coordenar o
)

Núcleo, que conta ainda COlUl
participação de mais doi,
advogados (que também lecionaJ(
na Unerj) e mais dois profesSOrtf

, De acordo com Daniella, tn
um ano de atividades, o Núcleo�i
Práticas Jurídicas já protocoloul�
processos, que estão tramitando,
maioria de pedidos de separac;;
pensão alimentícia, dissoluÇã��
sociedade de fato e transferênc
de veículos. Todos os processoss�
resolvidos dentro da própri
Universidade, que conta comu
Fórum e um Juizado Especial�
Pequenas Causas, o que dá to

independência ao Núcleo, únic
do Estado a funcionar de form
independente do Fórum a
município. Daniella salienta qu
são realizados perto de li
atendimentos por dia e qUi
atualmente cerca de l�l
estudantes atuam no Núcleo,
atendimento ao cliente é reservai

Para conseguir o benefício
interessado deve ser carente, o'

seja, receber até três salário
mínimos por mês e provar que res

em Jaraguá do Sul.

Charles Lux considera- a experiência uma .oportunidade de aprendizag

INFORME CP
� INTERCÂMBIO

Brasil e Alemanha
Brasil e Alemanha vão manter cooperação no

campo da educação técnica e tecnológica e da

qualificação vocacional. O acordo foi definido na

reunião do grupo de trabalho permanente sobre

cooperação educacional Brasil/Alemanha,
ocorrido em Bonn, recentemente. Os programas
vão receber o apoio da Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e

do Serviço de Intercâmbio Acadêmico Alemão.
Serão três frentes de trabalho: a capacitação e

aperfeiçoamento de docentes das instituições
federais brasileiras por entidades alemãs;
intercâmbio de docentes alemães e brasileiros e

intercâmbio de alunos brasileiros e alemães para
que eles terminem seus projetos de conclusão
de cursos em empresas dos dois países.

� FEIRAS

Febratex em Blumenau
Prossegue até sábado, no complexo da

Proeb, em Blumenau, a nona edição da
Feira Brasileira para a Indústria Têxtil, junto
com a Feira de Química Internacional para
o Setor, A projeção de negócios é na ordem
de RS 700 mil e a estimativa de público de
74 mil pessoas. São 14 mil metros

quadrados de área construída e quatro
pavilhões, onde 700 expositores e 47 países
estão representados. A Febratex e a

Quintex consolidaram-se como as duas
maiores feiras do setor realizadas na

América Latina. Tem como diferenciais o

fato de serem as únicas a oferecer a

apresentação de equipamentos, produtos
e serviços para toda a cadeia têxtil.

� CONCRETO

Produto mais utilizado
De 14 a 18 deste mês Florianópolis será capital do
concreto, durante o 46° Congresso Brasileiro do
Concreto. Atualmente, o cóncreto é o segundo
produto mais consumido no mundo, depois da água.
Este evento é realizado anualmente pelo Instituto
Brasileiro do Concreto e tem como objetivo apresentar
novas tecnologias e sistemas construtivos à base de

cimento, mais especificamente a base de concreto.

Para este ano, o Ibracon teve mais de 400 trabalhos
técnicos inscritos e a expectativa é de que mais de
1.200 pessoas prestigiem o evento, entre eles

congressistas, expositores, empresários, pesquisadores,
engenheiros, professores e estudantes. Também
acontecerão palestras ministradas por profissionais de
renome internacional. Está prevista ainda a premiação
de profissionais de destaque no setor.

� PARCERIA

Brasil e Arge.ntina
o projeto entre Brasil e Argentina para
desenvolvimento do Satélite Argentino'
Brasileiro sobre Alimentos, Água e

Ambiente deve avançar dentro doS

próximos meses. As discussões em tornO
do assunto foram retomadas há pouco

'O
mais de um ano e as perspectivas sa

otimistas. Na agenda das próximas ações
estão previstos ainda o lançamento de

experimentos científicos argentinoS nO

foguete de sondagem VS-30,
'codesenvolvido pelo Centro Técnl

Espacial, mesmo veículo disponibilizada
às universidades e instituições d� �
pesquisa brasileira para envio de materla J

em 9,,,;d,de ,",o. .

t0'
i'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IL

[IIllIItJM[••m.au1'. SEXTA-FEIRA, 13 de agosto de 2004

Leonardo da Vinci é tema de

exp'osição itinerante na Fameg
GUARAMIRIM - Admiradores

das obras de Leonardo da Vinci

podem conhecer um pouco do

trabalho do artista na exposição
que está acontecendo até

amanhã na biblioteca da

Fameg, no bloco 'B'. Das 14 às

22 horas, o visitante pode
apreciar réplicas em miniaturas

de engenhocas criadas pelo
artista, além de banners com

fotos das obras originais de

Leonardo da Vinci. Também

estão registrados detalhes da

vida particular do artista como

a casa onde viveu e o túmulo

onde foi sepultado. A exposição
foi cedida pela Asselvi (Asso
ciação Educacional Leonardo

da Vinci), localizada em Indaial.
BIOGRAFIA - Leonardo

nasceu em 15 de Abril de 1452,
na pequena cidade de Vinci,
centro intelectual e científico
da Itália. O seu talento artístico

se revelou cedo, mostrando

excepcional habilidade na

geometria, na música e na

expressão artística. Não se sabe
muito màis acerca da educação
e formação do artista, no

entanto, muitos autores

afirmam que o seu conhe
cimento não provém de fontes
tradicionais, mas sim da

observação pessoal e da

aplicação prática das suas

idéias.

Pintor, escultor, arquitecto e

engenheiro, Leonardo da Vinci
foi o talento mais versátil da
Itália do Renascimento. Os seus

desenhos, combinando uma

precisão científica com um

grande poder imaginativo,
refletem a enorme vastidão dos
seus interesses, que iam desde a

biologia, à fisiologia,. à
hidráulica, à aeronáutica e à
matemática.

CÉSAR JUNKES

Público prestigia exposição após o lançamento, na terça-feira

Curso estimula desempenho
pessoal e' trabalho em equipe

Jaraguá do �ul - A Apevi
(Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do
ltapocu) mantém vagas para o

curso "Motivação Pessoal,
Profissional e Trabalho em

Equipe" que acontece de 16 a

19 de agosto, das'19 ás 22h45, no
Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul). A proposta do
treinamento é estimular a

motivação, a cooperação e a

Cnatividade, além de identificar
a importância do bom
relacionamento como fator
fa '1' dC1!ta o r do trabalho em

equipe, sensibilizando os

participantes para a exigência de
uma atuação profissionaldlJ1' .

amlca e comprometida. O

instrutor será Paulo Roberto
Kroich Gomes, especialista em

Marketing Empresarial, com 18
anos de experiência em vendas.
Ele abordará temas como

comportamento humano, auto
conhecimento, diferenças
individuais, empatia e

valorização, padrões de compor
tamento profissional, parti
cipação e comprometimento,
postura profissional ética,
diferença entre vencedor e

perdedor, motivação para

mudanças, trabalho em equipe
e soluções alternativas. Mais

informações podem ser obtidas
com Sílvia ou Estela através do
fone 275-7003 ou via e-mail apevi
@apevi.com.br.

GERAL.

ALTERNATIVAS

Associação de Horticultores e
supermercado fecham acordo
CAROLINA TOMASELLI

�Parceria, firmada
ontem, garante a

vendas de produtos
orgânicos

}ARAGUÁ DO SUL/
MASSARANDUBA - Hortaliças
orgânicas que serão produzidas em
Massaranduba pela Associação de

Horticultores, em fase de

implantação, serão comercializadas
em Jaraguá do Sul. A parceria foi
firmada ontem durante encontro

entre uma comissão de produtores e

Edson Sacht, responsável pelas
compras de hortifrutigranjeiros do

Breithaupt, maior rede de

supermercados do município. Na
reunião, a comissão tirou dúvidas
sobre as variedades que omercado já
possuie outrasque necessita, produtos
mais procurados, compra e venda,
tabela de preços, trocas e reposição
demercadorias, entre outros

A engenheira agrônoma da
Pre.aitura, Lilian Fernanda Sfen

drych, explica era fundamental que
os horticultores soubessem se os

produtos teriam espaço e aceitação
de ao menos uma empresa para
iniciar aprodução de orgânicos.Hoje,

Produtores de hortaliças tiram dúvidas sobre a comercialização de orgânicos
dos 40 produtores de hortaliças do associação. "Falta divulgação desses dentro domercado", analisa.
município, apenas um se dedica ao produtos", comenta. Sacht sugere que os horticultores
cultivo sem uso de agrotóxicos, nú- O comprador Edson Sacht se especializem em determinadas
mero que deve subir parapelomenos' afumaque os orgânicos rel?resentam variedades e queprocuremalternati-
10 com a formalização da associação. entre 5 e 10% do volume de vendas vas para garantir a produçãomesmo

Pioneiro na produção de de hortaliças, dependendo do·
emperíodos não favoráveis ao cultivo,

hortaliças orgânicas em Massaran- produto. Para ele, aalternativa ainda garantindo o abastecimento periódico.
duba, Nereu Pacher há aproxima- não é muito procurada em função "A. gente vai absorver o que vocês
damente seis anos é o único dospreços,maséumsegmentoem produzirem, mas não vamos dar
fornecedor das variedades aos expansão. Revela que uma das exclusividade", declara. Lílian

Supermercados Breithaupt. Ele diz propostas da rede é montar um acrescentaquejáfoisolicitadoaoSenar
que sozinho não consegue abastecer espaço específico nas lojàs para um curso de olericultura básica aos

este e outros clientes damicrorregião exposição dos orgânicos. "Gostaria produtores, para saber quais as

e que o apoio dos revendedores será quevendessem cada vezmais, mas melhores variedades a serem

fundamental para o êxito da sóvamossabersetivennososprodutos cultivadas no verão.

Curso na Acias sugere como

gerir uma equipe de trabalho
SCHROEDER - A Acias

(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Schroeder) realiza
entre os dias 14 e 17 de setembro,
das 19 às 22h45 o curso "Como

selecionar, contratar, remunerar e
preparar os funcionários". Com

carga horária de 15 horas, é voltado
,a proprietários de pequenas

empresas, responsáveis por

contratação, pagamento, acom
panhamento de resultados e

recursos humanos.
O programa inclui temas como

"A importância de poder contar
com uma boa equipe de trabalho",
"Pagamentos variáveis como

benefícios, comissões, prêmios e

incentivos" e "Treinamento da

equipe de trabalho", entre outros.
Desenvolvido através de

exercícios práticos, estudos de
.casos, exemplos, situações típicas
de entrevistas, preparação de

avaliações e testes, o curso pretende
oferecer conhecimentos, ins

trumentos, modelos e habilidades

para ummelhor gerenciamento das
funções típicas para a gestão de
uma equipe de trabalho.

O instrutor será Paulo Roberto

Camerata Brasileira lança CD
com apresentações no Estado

}ARAGUÁ DO SUL - Santa
Catarina será o palco da estréia do
show de lançamento doCD "Deixa
Assim ...

" do grupo de música

instrumentalCamerataBrasileira. As

apresentações começam por
Blumenauno dia 16, seguindo depois
para Florianópolis e Jaraguá do Sul,
na próxima quinta-feira. Aqui, a

programação integraoprojetoQuinta
Cultural da Scar (SociedadeCultura
Artística), e acontece no Pequeno
Teatro, apartir das 20h30.

No repertório, releituras de autores
consagrados comoJacobdoBandolim,
Pixinguinha, RadamésGnatallieVilla
Lobos, e autores atuais como Kim
Ribeiro eHenry Lentino. O quinteto
gaúcho é formadopor jovensmúsicos
que estão constantemente empenha
dos na promoção damúsica brasileira
instrumental, através da realização de
espetáculos, recitais, e também pela
administração e planejamento' de

)
projetos culturais. Ingressos na

. SecretariadaScaraR$5,OOeR$IQ:OO.

• As inscrições podem ser

feitas na Acias até o dia 6
de setembro. Informações
pelo telefone 374-1445.

• O investimento é de R$
75,00 para associados e R$
95,00 não associados.

Kroich Gomes, que possuíIS anos

de experiência em vendas. Como

especialista em comunicação
interpessoal e pelos trabalhos
desenvolvidos em diversas

empresas, Gomes utiliza as

ferramentas da Gestão Empresarial
e Comunicação para unir através
.da linguagem o homem, a ciência
e seus serviços criando o

desenvolvimento contínuo da

sociedade, dos profissionais e

produtos e serviços nela inseridos.
É autor do livro "O Profissional
do Atendimento do Século XXI"
- segunda Edição, da Editora

[uruá.

�VIAÇA�CANARINHO-. �.---

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer· Turismo - Fretamento
I
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REGULAMENTAÇÃO

(reci traça diretrizes para
, .

fiscalização de imobiliárias
>lJ:1l.i

CELlCE GIRARDI

� Credenciamento e

padronização de
anúncios são

principais pontos

}ARAGUÁ DO SUL - Fiscais do
Creci (Conselho Regional de
Corretores de Imóveis) de Santa
Catarina estiveram na cidade
reunidos com o delegado do Creci
regional, Fábio André Leier. O
encontro serviu para traçar diretrizes

para fiscalização de corretores e

imobiliárias no que diz respeito à

prática da profissão.O trabalho faz

parte doprojeto "Valorizaçãoda ética
profissional" firmado peloCreci/SC
que tem como objetivo identificar os
anunciantes que são credenciados

para venda de imóveis. "Com isto

queremos valorizar a profissão,
padronizando os anúncios publicados,
seja de pessoa física ou jurídica, para
que ela aconteça demaneira correta
e organizada", explica.

Para realizaro trabalho, delegado
e fiscais estão verificando, através de
anúncios em publicações, os

anunciantes que estão, ou não de
jCI:O;

A
.

dacordo com as normas. partrr a

CELlCE GIRARDI

Reunião de membros do Creci para detectar possíveis 'atravessadores'
l ,f-

Curso capacita professores que
ensinarão Filosofia às,crianças

}ARAGUÁ DO SUL - O Nead

(Núçleo de Educação a Distância

promove de 21 de agosto a 2 de
outubro o Curso de Filosofia para
Crianças. Voltada aos profissionais
de educação infantil e séries
iniciais do ensino fundamental a
atividade será realizada na Unerj.
O objetivo é envolver as crianças
panara filosofia, estimulando e

exeacitando o espírito crítico e a

capacidade de pensar. De acordo
com, coordenadora do NEAD,
professora Suely Scherer, a idéia
não.érlevar o estudo de pensadores
e filósofos, mas tratar a questão da
filosofia gradativamente, en

sinando os pequenos a pensar. "Os

professores podem provocar a

dísciassão dentro de sala de aula,
ensinando e estimulando a criança
a refletir", pondera.

Para participar, é necessário

que o educador interessado tenha
conhecimento básico em

informática, pois o curso terá apenas
trêsencontros presenciais aos

sábados. A primeira aula, no dia
21 de agosto, acontece das 8h às

1 Ü��O, na sala 1 do Bloco C da
(I(

Instituição. Neste encontro, os
1 (

participantes receberão in-
Im

formações sobre o desen-
vor�imento das atividades na

ni�;��aiidade de educação a

dis,tância, dando início às
,,1-\..
discussões sobre a temática do
.) bj' .

curso. Os dois encontros pre-;rtcr'
sendais seguintes acontecerão nos
cft�� í' 1 de setembro e 2 de outubro.
C'giflO o curso se dará na
01'1'

mwlalidade de educação à

di'sf§lncia, as demais aulas com

entrega de produções e orientações
1 I

serão realizadas virtualmente,
onde cada aluno terá uma senha

para participar do curso, com

orientação e articulação do
orientador, João Amoldo Gascho.
Com duração de 60 horas, o curso
terá conteúdos relacionados à

atividade pedagógica para o aluno
praticar a reflexão e o agir
consciente. Segundo Suely
Scherer, o curso proporcionará
informações e criará vivências, de
forma que os profissionais formados
em Pedagogia possam estimular
nas crianças uma relação de ensino
e de aprendizagem aberta ao

pensamento crítico e criativo. "Será
um canal para desenvolver nas

crianças a autonomia'para refletir,
avaliar e decidir em qualquer
situação cotidiana", completa. As
inscrições se encerram hoje.

• Mais informações
podem ser obtidas no

Núcleo de Educação a

Distância, no Bloco
C - sala 6; pelo fone 275-

8240 ou através do e-mail:

nead@unerj.br.

• O site www.unerj.br/
nead é dedicado a debates
e orientações sobre as

temáticas do curso, nos

fóruns de discussões, chats
sobre os assuntos, e

publicações dos trabalhos.

pesquisa prévia, as imobiliárias são

visitadas e recebem orientação para
se adequar às leis do Creci. Este
trabalho está sendo realizado 'em
todas as 29 delegacias, envolvendo
mais de seis mil profissionais e mil

empresas imobiliárias em 150

municípios de Santa Catarina. Em

JaraguádoSulsão 124corretorese42
imobiliárias. "Nossa região pode se

considerar unida, regularizada e com

bons parceiros. Cerca de 90% dos

profissionais estão aptos a trabalhar.
Queremos adequar os 10%

restantes"; estima Leiet
De acordo com Jany Lenzi, do

setor de fiscalização do Creci/SC os

chamados 'atravessadores' não têm

credencial, não são habilitados (não
têm curso técnico de transação
imobiliária) enão estão inscritos junto
ao Creci. "O principal problema é a

incerteza de um negócio seguro",
avalia. Outro fator defendido pelos
corretores é a exclusividade da

negociação. Todo proprietário de
imóvel deve assinar a exclusividade
da venda para um corretor apenas.
"Esta prática protege o valor do

patrimônio, traz segurança para t��i)S
os envolvidos, evitando que dois ou
três corretores estejam vendendo o
mesmo produto, às vezes até por
valores diferentes", analisa.

.,

Fiéis reverenciam padroeira da
'Gruta da Barra do Rio Molha

}ARAGUÁ DO SUL - A comissão

organizadora da comunidade de
Nossa Senhora do Rosário, no Rio
Molha está acertando os detalhespara
o final de semana quando milhares
de pessoas devem comparecer para
reverenciar a padroeira da gruta,
NossaSenhora de Lourdes. Segundo
a coordenadora da comunidade
católica, Nilva Koch, como a igreja
está com as contas em dia, os lucros
provenientes da festa - amaioria das
comidas e dos doces são fruto de

doações - serão revertidos para
melhorias do salão, da igreja e para a

finalização dos dois banheiros que
foram con:struídos. "Como a igreja
realiza casamentos praticamente
todos os finais de semana, é

importante termos banheiros para
oferecer as pessoas", salienta. O
operador de máquinas, Renato
Engeelmann, participa da festa há
mais de 20 anos, diz que gosta de vir

principalmente pela ordem e

organização do evento. "Vem gente
de tudo que é lado participar da festa

porque sabe que é uma festa de

família, além de ser uma

oportunidade de encontrarmos

muitos amigos", destaca.
Aprogramação festiva iniciou na

quarta-feira commissa e bênção para
os doentes celebrada pelo padre
Donizete.A bênção termina hoje às

16 horas, commissapelo padreValdit
Amanhã, a partir das 18 horas haverá
missa festiva com honra a Nossa

Senhora, proferidapelopadreNelson.
.

Após a missa a comunidade poderá
desfrutardos pratos que estarão sendo

vendidos, como strudel, churrasco e

buffet por quilo, novidade deste ano.
Às 21 horas acontece baile, animado
pela banda "Os Verticais", com
entrada franca.No domingo, amissa

.

realizada a partir das 10 horas será

acompanhadapeloCoral 'VozAtiva',
da Terceira ldade. Durante todo o

dia a comunidade poderá se divertir
comos tradicionais festejos populares
e ainda com soiree a partir das 15

horas, novamente com a banda 'Os
Verticais'.

Nilva Koch conclui os últimos detalhes para a festa de Nossa Senhora

I ,
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..A ordem sucessória e o Novo Código Civil

No âmbito do direito civil, que é a parte do direito que regula as

relações jurídicas entre particulares, uma das alterações mais
significativas advindas com o Novo Código Civil (Lei 10.406/02),
foi na ORDEM SUCESSÓRIA.
E ORDEM SUCESSÓRIA é efetivamente a ordem estabelecida em

lei, segundo a qual os herdeiros receberão sua quota parte sobre
os bens deixados pelo falecido que não tenha deixado testamento.
Pelo estabelecido no Código Civil de 1916, a ordem era: Em primeiro
lugar os descendentes (filhos/netos); após, os ascendentes (os pais/
avós); depois os cônjuges (esposa/marido); colaterais e, por último,
caso o falecido não tivesse nenhum destes parentes, os bens eram

destinados aos municípios, Distrito Federal ou à União.

Agora, ao contrário do que acontecia até 10 de janeiro de 2002, o
Novo Código incluiu o cônjuge sobrevivente (marido/esposa/
companheiro) na linha sucessória, em concorrência com os

descendentes.

Assim, ao falecer uma pessoa casada, ou que convivente em união
estável, o seu marido/esposa ou companheiro (a) receberá, além
da metade dos bens que lhe caiba, uma parte daqueles bens que
até então eram destinados somente aos filhos do falecido,
Excluem-se desta regra os casados pelo regime da comunhão
universal de bens, pela separação obrigatória e os casados pela
comunhão parcial onde não houverem bens anteriores ao

casamento.

Não só parece, como também é complexo apurar efetivamente o

que é de direito de cada um dos herdeiros, principalmente quando
a documentação dos bens não está completa e, também, quando
osInteresses dos herdeiros são controvertidos e não existe
harmonia familiar.

Maristela Hertel, mestre em Ciências Jurídicas, advogada na Cassuli Advogados
Associados SIC e professora na UNERJ.

� NOTAS -I----
..MELHORIAS

Posto de Saúde
A Prefeitura entregllDu oficialmente, ontem, o posto de saúde
da Reinaldo Rau, no centro de Jaraguá do Sul, que passou
por reformas na infra-estrutura. As obras na unidade exigiram
invéstimento da ordem de RS 75,8 mil, sendo RS 22 mil de
recursos de convênio firmado com o Ministério da Saúde,
para o Programa D�/Aids, e RS 53,8 mil do orçamento do
Setor de Epidemiologia, também do governo federal. •

O posto de saúde por reforma na fachada, pátio externo,

recuperação do telhado, paredes e piso externo.
I,

"Exposição
Fe,ira de Talentos
o Hospital e Maternidade Jaraguá, através do PGRSSS

(Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos

Serviços de Saúde) e a Oase (Ordem Auxiliadora das Senhoras

Evangélicas), realizam hoje das 7hJO às 18 horas, em sua

sede recreativa, a la. Feira de Talentos. A iniciativa busca

promover outros talentos de seu quadro de funcionários

que estarão expondo produtos como chocolate caseiro,
cesta de presente, doces, bijuterias, semijóias, rcmmas, blscuit.
cachecol, sapatos brancos e uniformes, além de outros

produtos. No local estarão sendo servidos café e vários tipos
de doces.

.. BAILE

Festa de Rei
A Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança, de Jaraguá do
Sul, homenageará com Baile de Rei, amanhã, o Senhor
Waldemar Koepp, majestade do tiro. Os festejos iniciam às

14h com a concentração na sede social, com posterior busca
da majestade às 14h30. Às 22h30 inicia o baile que contará
com a animação da Banda Cadência. O ingresso dará direito
a uma cerveja grátis e os aniversariantes do mês de agosto
não pagarão ingresso. Informações pelo telefone (47) 376-
0146.

-

Falecimentos
Faleceu às 9:00 de 11/8 a senhora Gertudes Gessner, corn
idade de 71 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério
Municipal de Conipá. .

Faleceu às 4:00 de 11/8 o senhor Vicente Maiochi, com idade
de 72 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Perpé
tuo Socorro.
Faleceu às 0:40 de 11/8 o senhor Curt Boder, com idade de 73

anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Paz - Rio
da Luz. /-

(-
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INTEGRAÇÃOESPORTIVAS
/

�BASQUETE
Ajab perde amistoso em Blumenau

Em movimentada partida realizada na noite de quarta-feira em

Blumenau, a equipe AjablJaraguá Adulto Masculino foi superada

pela Adeblu, atual campeã estadual, por 90 a 68 (40 a 37). Apesar da

elasticidade no placar, o jogo foi bastante disputado até o terceiro

quarto, quando a equipe jaraguaense chegou a estar na frente. Porém

no último quarto valeu a maior experiência do elenco

blumenauense, que neste ano disputou a Liga Nacional. Sem

cometer erros, a Adeblu conseguiu abrir e administrar uma tranqüila
vantagem no placar.As equipes voltam a se enfrentar amistosamente

no sábado, 17h, no Ginásio Arthur Muller, com entrada franca.

Funcionários daWeg disputam
gincana no próximo sábado

JULlMAR PIVATTO

.... 15 equipes estarão

participando do

evento, envolvendo
380 pessoas

�CICLlSMO
Lançado oTour de Santa Catarina
A FCC (Federação Catarinense de Ciclismo) promoveu ontem o

lançamento oficial da 18° Tour de Santa Catarina. A competição
começa a ser disputada no dia 28/08 em Chapecó, e prossegue até

7 de setembro, em São Francisco do Sul. Além da maciça participação
de ciclistas nacionais, o circuito vai contar com atletas estrangeiros
da Áustria e Canadá. Argentinos e Paraguaios devem completar o
status internacionalizado da prova. Mais de 100 ciclistas devem

confirmar a inscrição para oTour de Se. Entre os atletas,o catarinense
Márcio May (Memorial) tentará mais uma vez o inédito

tetracampeonato do Tour de Se.

JARAGUÁ DO SUL - A Arweg
organiza neste sábado a Gincana
de Integração e Lazer, que
envolverá 15 equipes entre 20 e 30

funcionários, totalizando cerca de
380 pessoas.Acompetição começa
às 13h30 e termina às 19 horas com
um baile com a banda Encantus,
que é formada por funcionários da

Weg. Durante o baile será feita a

entrega dos prêmios para as três
melhores equipes.

O evento tem o objetivo de
fortalecer e integrar os laços de
amizade entre os participantes,
além de despertar e valorizar os
talentos esportivos e culturais. Para
o coordenador daGincana, Miguel
Ângelo dos Santos, o Miguelito,
houve uma rápida aceitação dos

fun,onários, que em uma semana

fecharam as inscrições para o

evento. "Trabalhamos com esse

número de equipes, pois facilita

para a organização", dizMiguelito,
lembrando que houve uma

procura maior de grupos
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�MOTOCROSS
Marrozinho assume a liderança do Estadual
A 6· etapa do Campeonato Catarinense de Motocross realizada em

Canelinha serviu para consolidar a posição dos líderes em sete das

oito categorias. Apenas a Força Livre Especial teve alteração na

primeira colocação com o lagunense João Marronzinho Júnior

vencendo a etapa e superando Luiz Henrique Zimmermann, de
Brusque, em dois pontos. Mais de cinco inil pessoas acompanharam
as baterias no Motódromo Arthur Jacowicz que contaram com mais

de 150 pilotos na pista. Marronzinho (HGF/Motoshop/ProX/Honda)
manteve o rendimento ascendente das últimas provas e vence

pela terceira vez no Estadual. Como Zimmermann foi apenas o

décimo, Marronzinho saiu de Canelinha na frente da classificação
geral com 79 pontos contra 77. Na 125cc, os dois primeiros no geral
- Cristopher Castro e Ramon Correa - não competiram, mas
mantiveram as posições. A vitória foi de Fabiano Barg (Mega Motosl
Tecidel), de Brusque, seguido de Jonathan Batista (Lim.Natural/TLA
Capact), de Gaspar. Cássio Garcia (Honda/HGF/MóbiI/Pirelli), de

Araranguá, ganhou na Master e assumiu o ter�iro lugar no geral,
com 75 pontos, atrás de Sandro Silveira (Sandro Veículos), de Laguna,
com 105, e segundo na etapa, e Claiton Detoni (Expresso Joaçabal
Casas Leve), de Chapecó, com 77. Os vencedores das demais

categorias foram os seguintes: Rafael Espíndola (Nanico Malhasl
Aradef), de Brusque, na Júnior; Anderson AI�nas (Velomotos), de
Joinville, na Nacional; César Popinhak (Honda/Expresso Joaçabal
Acerbis), de Balneário Camboriú, na 80cc; Gabriel Gentil (ASWI
Joaçaba/Top Carl, de Florianópolis, na 60cc; e Tauan Brenner
(Contabilidade Progresso), de Balneário Camboriú, na 50c(.
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Miguelito diz que a procura de inscrições foi maior do que a esperada
interessados em participar. que incentivará os participantes a A premiação será de trof�;J �t .

Além de integrar os conseguir cobertores. A outra medalhas para os três primedô'i; :.

funcionários, o evento também prova divulgada é escolher alguém além de um prêmio em dinh�J�g,(l1.;
terá o lado beneficente, pois uma para uma interpretação "cover", de Tanto a gincana quanto o baile�iA(]b

.
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das provas.será de arrecadação de alguém famoso. As outras entrada gratuita e é aberta para a

alimentos não perecíveis e outra atividades serão conhecidas no dia. população prestigiar. n

CBF ignora protestos de clubesJ
;[15

europeus para o 'Jogo da paz'
A{

conversa por telefone. O trein�ª�Yí)
da seleção confirmou que os dt!il!>�tq
europeus estão entrando emCOdM(jIO
com aCBF há vários dias, insatisf�tD
os com o local do amistoso. "V<fn10Slb
manter todas as convocaçõesàni
garantiu. or "'lr::

Areclamaçâodosclubeseuropêus)
se deve a um acordo firmado enllir�q
eles aFifa, ano passado, segundoOqUIaK ')
a cessão de jogadores para arnistesqs J
de seleções nacionais só se daria Sfflá> �

partida fosse disputada na Europm16)Jq
Brasil atuaria dia 18 com a Itálism Ct

NovaYork,emcomemoraçãopelOBâhl �I

anos de conquistado tetracampeonatcl ["
Haveria urn voo fretado para corídusis [;

os atletas da Europa até os Estados q
Unidos. Pelo caráterdo jogo, os cl:mbHSL
haviam concordado em liberaneso
convocados. (AE) ,,)fijl r;

Brasil será o 310 a entrar

na Cerimônia de Abertura
ATENAS - A ordem de

entrada das delegações no

Estádio Olímpico de Atenas será

a do alfabeto grego e, por esse

critério o Brasil será o 31 º país a

entrar, tendo à frente como

porta-bandeira o velejador
Torben Grael, dono de quatro
medalhas olímpicas, incluindo a

de ouro na classe Star, em

Atlanta. A previsão do Athoc, o
Comitê Organizador dos Jogos de
Atenas, é de que o Brasil desfile

por volta das 22 horas da Grécia,
16 horas de Brasília.

As delegações vão se reunir

na Vila Olímpica em frente aos

RIO DE JANEIRO - A ordem

partiu de Atenas e veio do

presidente da Confederação
Brasileira de Futebol, Ricardo• As meninas do basquete

não participarão da
Cerimônia para evitar o

desgaste físico, já que elas
estréiam amanhã contra o

Japão.

Teixeira: a comissão técnica da

seleção deve ignorar os protestos dos
clubes europeus e manter a lista de
convocados para o amistoso com o

Haiti, dia 18, em Porto Príncipe.Até
a tarde desta quinta-feira, quase
todos os clubes com jogadores
convocadospara a partida já haviam
enviado documento à CBF

�VOLEI

Começa o Estadual em São José
A Intelbras/São José inicio� ontem à noite a campanha em busca
de um título inédito no calendário catarinense. O time estreou no

Campeonato Estadual Adulto de Vôlei Masculino no ginásio
municipal de São José contra a Unisul, de Florianópolis. O principal
clássico do vôlei de Santa Catarina dos últimos anos abre a disputa
da competição. O Barão de Blumenau e o Joinville completam a

lista de partkipantes do Estadual que será disputado em jogos de
ida e volta, com os dois melhores times classificando-se para um

play-off final.

• Para o mesa-tenista

Hugo Hanashiro, paulista
de 23 anos, participar da
cerimônia da abertura

significa a realização de
um de seus maiores

sonhos.

solicitando a liberaçãode seus atletas.
"O jogo é da ONU (Organiza

çãodasNaçõesUnidas), temo apoio
doJosephBlatter (presidente da Fifa)
e não há nada a fazer", disse o

técnico Carlos Alberto Parreira,
reproduzindo, segundo ele,
declarações de RicardoTeixeira, em

seus prédios - o horário de
encontro do Brasil é 4h30 antesLiderança

Competitiva
Prof. Adroaldo lamaison
Dia 24 de agosto de 2004
Horário: 19:30 horas
Local: Centro Empresarial de
Jaraguã do Sul (CEJAS)
INFORMAÇÕES E INSCRiÇÕES
47.275-7010 com Mainara
479976-0878 com Valdicir

QUALIDADE NA PRODUTIVIDADE

QUALIDADE PESSOAL

QUALIDADE NAS RELAÇÕES HUMANAS

QUALIDADE NA COMUNICAÇÃO
QUALIDADE NA PROFISSIONALIZAÇÃO

MOTIVAÇÃO E ENTUSIASMO

QUALIDADE DE VIDA

QUALIDADE NA LIDERANÇA

do horário que a delegação
deverá estar desfilando no

Preso suspeito de ter matado�[���
rnotni

ex-jogador da seleção brasilei���:

estádio. Ao menos todos estarão
'usando tênis branco.

Justamente pelo desgaste a

participação dos atletas brasileiros
não é obrigatória. "Vai quem
quer", explica o chefe de missão

Marcus Vinícius Freire. As

delegações de ginástica e

natação, que também começam
a competir no sábado, não vão,
mas já confirmaram presença
atletas do boxe, esgrima,
ginástica rítmica, handebol
masculino e feminino, hipismo
CCE, remo, saltos ornamentais,
nado sincronizado, tênis de mesa,

vela e vôlei de praia. O
funcionamento da Vila Olímpica
e os próprios treinamentos serão

alterados nesta sexta. (AE)

M tinha Q eb r �
auro-que 4_ anos euue

1 íd 1 id
Itrl: l

era con 1eC1 o pe a torci a como

M C b - c.: . dlI1C!lIauro a eçao -IOl assassma o na

noite de sexta-feira, no bardoNatclÓ, '�:
na Vila Zem, por volta das 21 hóVf

I

Quando se dirigia aobalcãopara ;x{g&:'1
- d doí 1

-

bom
uma porçao e amen oms, e e p�rce�b
b

. � d
. 8j,,<I

eu a aproxunaçao o assassino. no!:.

1 doí b uozr )
virar-se, evou 015 tiros na ca eça e

três no peito. Felipe Delgado ééitã)
recebido um bônus de R$ 100 p��
cada disparo efetuado, segundo e�fL

rno._)
apurando o delegado Ant9nlo
Donizete Braga, responsável de�é[I
. _, ,1�nj0
mquento. •

enrre

I, r

NOVAOoESSA - APolíciaCivilda
cidade deNovaOdessa (SP) prendeu
na madrugada desta quinta-feira,
Felipe Delgado, de 19 anos, principal
suspeitopelo assassinatodoex-jogador
deMauro deCamposJúniorque atuou
noGuaranino time campeãobrasileiro
em 1978, eque também teve passagens

pela seleçãobrasileira.
Delgado teria recebido R$ 4mil

para cometer o crime. A principal
suspeita da polícia é que umamulher,
ainda não identificada, teria

encomendado o crime, por motivo

passional.

Apoio: Realização

Acuse
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JAR,AGUÁ 00 SUL
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COMPETiÇÃO

Juvenil da Malwee tentamanter

liderança do Estadual de Futsal
JULlMAR PIVATTO

....Returno da 3a

fase será neste

fim-de-semana no

Wolfgang Weege

}ARAGUÁ 00 SUL - A Equipe
ADJ/Malwee [uvenil disputa, neste
fim-de-semana, o returno da 3" fase
do Campeonato Estadual. Com 42

pontos na tabela, o time de [araguá
do Sul quermanter a liderança geral
da competição. O primeiro jogo será
na noite de hoje contra a Adiee/
Florianópolis, às 20 horas. As outras
duas partidas serão amanhã, onde a

Malwee enfrenta às 10 horas o

Concórdia e às 17 horas a MBB/
Chapecó. Todas as partidas
acontecem noWolfgangWeege.

O técnico da equipe, Renato
Vieira, poderá contar com o time

completopara essa fase, a não ser para
a primeira partida, onde o goleiro
Dudu irá cumprir a suspensão pelo
terceiro cartão amarelo. "Somos os

líderes na classificaçãogeral e também
nessa terceira fase, mas estamos

empatados em pontos com

Concórdia e Chapecó", informa
Vieira.

"Depois de disputadas duas fases,

Supervisor Kléber Rangel e o técnico Renato Vieira conversaram com a equipe na tarde de ontem

O campeonato afunilou bastante e os atletas: Dudu, Augusto, Felipe, Café,. para qualquer equipe. Por isso
times estãobemnivelados", comenta Mauro, Luís e Cristiano priorizamos os bons resultados oara
o treinador.AMalwee deve começar Para o técnico, o importante é jogarnoWolfgangWeege", dizVi�ira.
jogando com Tiago, André, Ariel, conquistar os pontos para trazer um AMalwee lidera a competição com
Léo eWilliam.Vieira terá adisposição dos turnos daquarta fase paraJaraguá 42 pontos, seguido doXaxiense com
no banco de reservas os seguintes do Sul. "O fator casa é importante' 33 e do Palmitos eMetisa com 31.

Amivôlei realiza 3a etapa do Circuitode Vôlei de Praia
}ARAGUÁ 00 SUL - AAmivôlei

(Associação Amigos do Vôlei) e a

Sociedade de Desportos Acaraí

promovem, neste domingo, a terceira
etapa do Circuito deVôlei de Praia.
A competição começa às 10hOO de

domingo, na quadra da sociedade e

faz parte de uma competição que
tem o total de sete etapas.

O circuito vem reunindo várias

duplas e quartetos da região, que
estão somando pontos durante o ano
e se encontram na última etapa, que
envolverá os oitomelhores colocados
e mais quatro equipes convidadas.
O professor da Amivôlei e

organizador do torneio, Cezar de
Oliveira, diz que o objetivo da

competição é manter os jogadores
em atividade durante o ano,

principalmente os alunos da
entidade ..

O Circuito é destinado para
todas as idades. Quem participar de
duas categorias terá um desconto de
50%. Para a associação que tiver

quatro equipes inscritas, a melhor

ranqueada terá a inscrição gratuita
para a próxima etapa. Os atletas com
idade inferior a 13 anos não pagam a

inscrição.
As inscrições poderão ser feitas

através do telefone 9973-1490, com
o professor, ou a partir das 8h30 de

domingo, no local da competição.
Após as inscrições será realizado o

Congresso Técnico e os jogos
começam na seqüência. Em caso de

chuva, o evento será transferido para
outra data.

ARQUIVO/ALEXANDRE BOGO

Professor Cézar de Oliveir,a está
à frente da organização do Circuito

VI Feira da
onta DE
TOQUE

:*14 e 15 de agosto de 2004
Pavilhão B do. Parque Municipal de Eventos Jaraguá do Sul • se

Promoção:
Rotary Club de Jaraguá do Sul

·Inscrição
Quarteto (misto ou masculino
feminino) - R$ 3,00 por atleta
Duplas (categoria infantil) - R$ 5,0
por atleta

Duplas (categoria aberta) - R$ 5,0
por atleta

·A premiação será de

medalhas até o terceiro lugar.

SEXTA-FEIRA, 13 de agosto de 2004

Seis jogos abrem o Municipal
de Futsal Adulto em Schroeder

SCHROEDER - o Ginásio de

Esportes Alfredo Pasold recebe,
neste sábado, as seis primeiras
partidas do 19° Campeonato
Municipal de Futsal Adulto. São
15 equipes divididas em três chaves
onde se classificam para a próxima
fase os dois primeiros de cada grupo,
mais os dois melhores terceiros

colocados. Todas as rodadas

começam às 15 horas.
As equipes participantes foram

distribuídas da seguinte maneira:
na chave A estão Grameyer,
Famac, Farmareis, Associação
Moradores Schroeder I e Kienen/
Berthê; o grupo B é formado por
Coremaco, Auto Posto Salomon,
ADC, JGB e Banana Brasil; e a

chave C tem os times do Valência,

União, Borracharia Rio do Julho/
Lavação Marechal, Juventude e

Atlético/AM Contabilidade.
Cinco rodadas formam a

primeira fase, prevista para
terminar em 18 de setembro. Os
jogos da final serão marcados
conforme o andamento da
competição, já que a utilização do
ginásio depende da participação da
equipe de futsal infanto-juvenil da
Adesc/Angerô/Grameyer!Mime
no campeonato estadual. As
quatro equipes finalistas serão
premiadas, além do goleiro menos
vazado e do artilheiro. O 19'
Campeonato Municipal de Futsal
Adulto é organizado pela Comissão
Municipal de Esportes de
Schroeder.

TABELA DEJ sG
}}w,<;'''''''i''}®.·dê!M@Wid II�tB'l4�Mgêt;;:&��1[2= d%'

Grameyer x Kienen/Berthê Farmareis x Famac

[�l1iª,b9��i'la�1�t�iL,_ ,,J1I1IJ21;i���?!l,,.,ea �.' .. • •..• "

Valência x Atlético/AM Rio do Julho/Marechal x União

275-3460
Rua Reinoldo Rau - 787 - Centro
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POR: MARIA HELENA MORAES

Jaraguá do Sul- Quem mora há muito tempo em Jaraguá do Sul deve conhecer,
pelo menos de vista, uma velha casa, em estilo enxaimel, localizada nos fundos da
Marisol. Esta edificação, construída em 1893, corre o risco de desaparecer caso a

Fundação Catarinense de Cultura não interfira no assunto e não permita que seja
demolida. O'Grupo Weg, atual proprietário do imóvel, se dispõe a recolocar a

edificação para uma propriedade próxima. A solução já foi acei�elo Conselho
Municipal do Patrimônio Histórico, que já encaminhou o pareé{r à Fundação
Catarinense de Cultura.
O presidente do Conselho do Patrimônio de Jaraguá do Sul, Ivo dos Anjos, alega
que é melhor preservar, mesmo que em outro local. Na avaliação dele, não se pode
parar o progresso de uma cidade, "especialmente quando uma alternativa que não

atrapalha ninguém". Ivo dos Anjos enfatiza que o Conselho sempre foi contrário à

demolição. "Por uma questão de bom senso concordamos com a alternativa de

recolocação da casa como forma de preservas o patrimônio", afirma.
A arquiteta Suzana de Souza, que também integra o Conselho Municipal do
Patrimônio Histórico, a recolocação de edificações consideradas patrimônio
arquitetônico-cultural só devem acontecer em casos extremos. Nesse caso, Suzana
alerta para o risco de se perder muita coisa, já que o local,
segundo'ela, pode ser considerado um sítio,a-rqueológico.
"Sabemos que os tijolos da casa foram feitos ali
mesmo", revela a arquiteta.
Ainda de acordo com Suzana, ano passado
foi feito um abaixo-assinado com mais de
200 adesões em favor da preservação
da casa, que pertenceu à família
Horst, que veio da
Alemanha para o

Brasil no século
19.

Condições atuais
A antiga edificação atualmente está em estado de
abandono. Depois de desocupada, a casa ficou à mercê de

desocupados e usuários de drogas. O autônomo Amarildo
Fietz, morou na casa por 26 anos. Saiu em dezembro do ano

passado. Pagou aluguel durante algum tempo, quando a

mãe ainda era viva. Depois que a mãe se foi, não

abandonou o lar e passou a preservar a edificação. "Os
melhores anos de minha vida passei naquela casa", afirma
Fietz, que recebeu uma indenização de R$ 40 mil para sair

do imóvel. "Sempre cuidei da casa. Se não estivesse lá

SII��na mostra os pontos onde encontran-se as durante todo esse tempo, a casa não existiria mais", afirma
edificações do Patrimônio Histórico em JS Fietz. Segundo ele, toda casa ainda é original.
De acordo com a arquiteta Suzana, a casa foi construída pelo imigrante alemão Ernesto Gotlíeb Horst,

�atural de Desden, na Alemanha e os materiais utilizados foram confeccionados ali mesmo. "O
alquejamento das madeiras quadradas, o desdobramento manual das tábuas e a confecção e

cozimento artesanal dos tijolos em fornos feitos no chão", resume a arquiteta. Segundo ela, o Conselho
Sugere o tombamentomunicipal dessa edificação, visto que a mesma possui grande valor histórico para
omunicípio.

I PESQUISA
1 E CADASTRO

A equipe técnica do Conselho também
está pesquisando e cadastrando outras

edificações passíveis de tombamento. De
acordo com Suzana, aproximadamente
20 edifiçações já foram selecionadas e

cadastradas. Para facilitar o trabalho, o
município foi dividido em áreas, a partir
do centro da cidade para a área rural. Os
critérios utilizados são a

representatividade em conjunto e

também a força individual encontradas
em algumas edificações, com a Casa
Schmitz, no Calçadão. A arquiteta Suzana

explica que no Centro já está cadastrado
o conjunto arquitetônico da Getúlio
Vargas, além da Casa Schmitz.
Na área rural, a arquiteta cita como

exemplo uma edificação localizada no

Bairro João Pessoa, pertencente a Helga
. Tribess da Costa, datada de 1927, que
ainda conserva todas as suas

características originas, tanto externa
como internamente. Nesse caso,

segundo Suzana, a iniciativa de preservar
partiu dos próprios proprietários do
imóvel.A paisagens também são
considerados alvos de preservação. É o
caso da região do Manso, considerado
um patrimônio paisagístico e o centro
do Bairro Garibaldi.
Na avaliação da arquiteta, o grande
desafio é sensibilizar as novas gerações
para a necessidade de preservar e
manter o patrimônio da cidade. Nesse
sentido, pode se ter como exemplo o
caso do antigo galpão dos Breithuapt,
um dos mais antigos do Brasil construído
na técnica enxaimel e que será
restaurado com recursos da lei de .

incentivo à cultura.
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I I PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 13 a 19 de agosto

SALA FILME/HORÁRIO GtNERO

Eu.Robô
F14:00 16:30 19:00 21:30

2 Mulher Gato
A

14:15 16:45 19:15 21:45

Hellboy A
14:45

3
Viva Voz
17:15 19:1521:15 C

4 Diário de Uma Paixão
D

14:30 17:00 19:45 22:00

Garfield: O Filme - dublado
C

13:45 16:00 18:00
5

Mulheres Perfeitas
C

20:00 - 21 :55

Garfield: O Filme
�

21:15
C

6
Homem Aranha 2
13:30 16:15 18:45

AV

programação sujeita a alterações

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

1 Eu,Robô F s

H']S" ]fi'3Q -12'QQ .; 21']5 à

2 Diários de Motocicleta O
14:00 -16:30 - 19:00 - 21:30

Garfield:O Filme C
3

14:00 -15:40" 17:15

Cazuza:OTempo Não Pára O19:00 - 21 :00

Joinville � Rua Visconde de Taunay
FILME/HORÁRIO GÊNERO

EU,Robô
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

, 1 F

Cazuza: O Tempo Não Pára
20:00 - 22:00 O

2
Garfield: O Filme
13:45 - 16:00 - 18:00

C

3 Mulher Gato
14:30 - 17:00 - 19:30 - 21 :45

A

Duplex
Os queridinhos de Hollywood Ben Stiler
(Quero Ficar com Polly) e Drew Barrymore
(Como se Fosse a Primeira Vez) estrelam um

pouco "desajeitados" nessa comédia hilária
onde uma decisão precipitada consegue
provocar os piores desastres, O jovem casal
apaixonado Alex e Nancy está radiante. Eles
acabam de encontrar o lugar ideal para
passar o resto de suas vidas ... bem, isso é o

que eles pensam. Um duplex maravilhoso
pode se tornar um pesadelo a qualquer
momento. Basta ter uma inquilina pra lá de
inconveniente que não vai deixá-los em'
paz ... um só minuto! Com Harvey Fierstein
(lndependence Day) e dirigido por Danny
DeVito (A Guerra dos Rases).
Comédia - Ano: 2002 - Duração: 89
minutos - Cor 18 anos - Lançamento em

Vídeo e OVO
'

<'

o Jantar dos Malas
Toda semana, Pierre e seus amigos se

reúnem num jantar muito especial. Eles
procuram até encontrar um sujeito bem
"mala sem alça'; aquele que nunca ninguém
convidaria para um jantar. Cada um com seu

convidado especial, todos se divertem

['/" numa espécie de campeonato para saber
quem é o"mala"mais"mala"da semana. Só
que dessa vez, Pierre não contava com o

revés da sorte: ele d:. "J.m mal jeito nas

costas, é larçado pelaesposa e ainda vai ter

que aturar a'§ trapalhadas do sujeito mais
mala sem alça do planeta, que pode
destruir sua vida em urna noite. E o que é

pior: na melhor das intenções.
Comédia - Ano: 1998 - Duração: 80
minutos - Cor 12 anos - Lançamento em

Vídeo e OVO

LEGENDA: A-Ação/ O-Orama/ AV-Aventura/ C-Comédia/OC"Oocumentário/ S-Suspense/T-Terror/ R-Romance/ I-Infantil/FIC-Ficção '

IScar PROGRAMAÇÃO AGOSTO I
4° Festival,de Formas Animadas - Programação de sexta-feira a domingo

•Merengue Teatro de Animação - "Ludicamente"
10h e 14h30

.

II Cia Gente Falante - Teàtro de Bonecos - "Circo Minimal"

15h

.Teatio Hugo.�Tryes
20h30

.(ia Gente Falante - Teatro deBone,cos - "Circo Minimal"

10h às 12h

"Cuentos Pequenos";

.. riTiteretoscópió
Praça Ângelo Piazera/ - 1 Oh às 12h

Calçadão Arte Bar - 19h às 21 h

.. dia Manoel Kobac�uk.=.:'Taina�.akã - A Estrela Véspe�"
16h

lI�àtrq!:lugo
20h30

li Bonecos sem Fronteira ,"Performance-Capoeira"
13h30

liTeatro dê Bonecos Dr. BoticaCia Manoel Kobachuk - "Tainahakã - A EstrelaVésper"
14h30

1'11: Desfile de Encerramento do 4° Festival de Formas Animadas - SCAR até Museu

15h30

IIITribq d�AtuadoresQLN�!.� Agui T�aveiz - liA Saga de Ca��dos"
16h

A Luz da
Palavra

PERGUNTANDO PELO SENTIDO DAVIDA

: I Quem sou eu? De onde vim? Para que vim? Para onde vou? Quem de nós já não
se fJez essas perguntas. São perguntas que buscam por respostas para a nossa existência
aq i no mundo, A verdade é que o ser humano é um ser que pergunta. Desde pequenos
issqjá acontece.São as famosas perguntas das crianças:O que é isso? Por que isso? Por que
a bela é redonda? Por que o céu não cai? Perguntas e mais perguntas, perguntas que nem

senrpre tem respostas.
.

I Aqui também entra a pergunta pelo sentido da vida. Perguntar pelo sentido da
vida é o que há de mais humano na pessoa. Mas, de onde vem essa pergunta? Uma das
origens da pergunta pelo sentido da vida é a consciência de que enquanto pessoas, nós
somos limitados,imperfeitos e mortais.

A pergunta pelo sentido da vida sempre perseguiu o ser humano. É por isso que
as pessoas procuram respostas a partir da vivência de fé, participando de uma

comunidade religiosa.
I Ter sentido na vida siqniflca ter certeza de estar neste mundo para alguma coisa.

É ter uma razão para viver. É poder dizer: a vida vale a pena. Ter sentido na vida significa
também a certeza deestar caminhando na direção certa.

O pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, morto em campo de concentração
nazista na 2a Guerra também se fazia essa pergunta:Quem sou eu? Aí ele diz:"Quem sou

eu.não importa.Quem quer que eu seja,tu me conheces,ó Deus,sou teu':
Não importa quem eu sou, o que de verdade importa e que vai me trazer paz e

tranqüilidade é saber"de quem"eu sou.Sou de Deus, por isso minha vida tem sentido.
Que Deus preencha sempre a nossa vida de sentido.

Pa. Christiane Plautz e P. Hilton JairGarris
Paróquia Apóstolo Paulo Vila Lenzi

I
�--------------� ----------------------------------------�

Um Certo Carro Azul
Com performances inesquecíveis de Agnes
Bruckner (Cálculo Mortal), David 5trathairn
(A Marca), Margaret Colin (Infidelidade) e

Frances Fisher (Leis da Atração),"Um Certo

Carro Azul" conta uma história marcante

sobre a transição para a fase adulta no

mesmo estilo provocante de "Beleza
Americana':Abandonada pelo pai e
negligenciada pela mãe workaholic, a'jovem
Meg encontra em seu professor de inglês um

porto seguro de conforto e inspiração. Mas
essa segurança que começa como uma doce

amizade está prestes a se tornar complexa,
ambígua enquanto a tensão em sua família
cresce cada vez mais. Aclamado pela crítica

internacional, esse filme poderoso e intenSa
certamente vai impressionar você.
Drama - Ano: 2002 - Duração: 88 rnlnutos
Cor 18 anos - Lançamento em Vídeo e DVD

\ I

Honra & Coragem As Quatro Plumas
O tenente Harry tinha tudo o que um jovem
poderia querer: uma carreira brilhante no

exército da Inglaterra, a noiva mais linda de r-,

Londres e três amigos mais que leais. Mas.ele

perde tudo quando seu regimento é convocado
para uma batalha no Norte da África e entrega
seu cargo, com medo. Seus amigos e sua noiva
lhe enviam quatro penas brancas símbolo da
covardia. Humilhado, Harry atravessa o
continente e o único meio de Harry se redimir é
atravessar o continente, enfrentar o perigo e

encontrar o homem que deveria ter sido desde
o princípio.
Drama - Ano: 2001 - Duração: 131 minutos
Cor 12 anos - Lançamento em Vídeo e OVO

Lançamento

Is

!lell sllller drew barrvrnore
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ETITE I
Salada de rabanete, cenoura e maçã
Ingredientes: 2 maçãs ácidas verdes descascadas e sem as sementes; 2

cenouras médias raspadas; 10 rabanetes médios bem lavados; 1/4 de xícara
de cebola picada; 2 colheres (sopa) de salsinha bem picada; sal a gosto; 1/4
xícara de azeite; suco de limão a gosto.
Modo de Preparo: Pique as maçãs, rale as cenouras no ralo grosso e corte os

rabanetes em rodelas finas.Coloque numa vasilha e misture com a cebola e a

salsinha. Salpique com o sal e respingue com o azeite e o suco de limão.

Misture bem e verifique o tempero.
Dica: Acrescente uma pitada de açúcar ao tempero da salada, dá um gosto
especial. Para variar a receita, acrescente beterraba crua ralada no ralo grosso.
A cor e o sabor ficarão diferentes.

Pão de Milho
Ingredientes: 45 gramas de
fermento biológico; 1 1/2 xícara
(chá) de água morna; 1/4 xícara •

(chá) de Karo; 1 1/2 xícara (chá)
de farinha de milho; 4 a 4 1/2
xícaras (chá) de farinha de trigo;
1 colher (sobremesa) dé sal; meia
xícara (chá) de água fervente.
Preparo: Coloque a farinha de
milho em uma tigela e junte a

água fervente.Misture e reserve.

Bata o fermento com a água
morna e o Karo.Junte com a

mistura anterior. Adicione o sal, o
óleo e a farinha de trigo. Amasse
bem e deixe coberto com um

saco plástico até dobrar de
volume. Forme dois pães, a
gosto. Deixe dobrar de volume
novamente. Pincele com ovo

batido. Pulverize com milharina.
Asse em forno preaquecido
durante 40 minutos,
aproximadamente.

Molde o Pão de Milho em formato I>
arredondado

SEXTA-FEIRA, 13 de agosto de 2004

Bolo de Laranja
l!1gredientes: 2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 1
colher (sopa) de fermento em pó; 2 colheres (chá) de
sal; meia xícara (chá) de açúcar; meia xícara (chá) de
uva-passa; 1 ovo; 50 gramas de margarina; 1 1/2
xícara (chá) de suco de laranja concentrado. Preparo:
Bata o ovo, margarina, o sal e o açúcar. Junte o suco·

de laranja, a uva-passa e a farinha de trigo. Misture
bem e acrescente o fermento. Amasse por 3 minutos.

Coloque em fôrma para bolo inglês untada e asse em

forno preaquecido até dourar. Depois de assado,
desenforme e cubra o bolo com glacê feito de suco de

laranja concentrado e açúcar de confeiteiro em

quantidade suficiente para dar o ponto de glacê.

<l Cubra o bolo com glacê feito com suco de

laranja e açúcar de confeiteiro

Torta da Helga
A

'.
Ingredientes: 2 pacotes de bolacha maisena; 250

'" r-o I

gramas de manteiga; 1 lata de creme de leite (sem o;J
soro); 2 xícaras (chá) de açúcar; 2 gemas; 2 latas de rle r

leite condensado cozido em panela de pressão
durante 40 minutos; bombons a gosto. OErlOS:

Preparo: Bata na batedeira o açúcar, a manteiga e as,' \
gemas até ficar firme.Coloque o creme de leite sem :

o
�

bater, só misturando. Num pirex grande, untado comfW i

creme, vá colocando uma camada de bolacha e
);' Jlf

intercalando com o creme. A última deve ser de 6;>61CJ
bolacha. Cubra com o leite condensado cozido e )6i"-'J
salpique com os bombons picados. Cubra com papeb • pf
alumínio e leve à geladeira até o momento de servir. riM
Dica: Quando cozinhar o leite condensado ná próp,rjjil�'Wf'
lata, espere esfriar completamente antes de abrí-Ia. S�rl'

.s.

.

d
I

I
.

h d
lk o\:

quiser; po e acrescentar a gumas qotin as e.

baunilha quando preparar o creme de manteiga e .8

gemas. OfnE r

.r ;; t
,----------------------------------------------------------------------------------------------�

3° FestívelEstaduel
de Música Italiana
-14/agosto/2004-

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

PIEROGI BRASILEIRO

As aventuras de uma famílíe brasileira na Polônia.
agosto 02,2004

Acontece neste Sábado,dia 14de agosto de 2004,no Parque Municipal de Eventos.Pavilhão'Alo
Festival da Estadual da Música Italiana., realização de Patrícios Eventos, com apoio da Fundação
Catarinense deCultura,FundaçãoCultural de Jaraguá do Sul,Círculo Italiano de Jaraguá do Sul.

�ramação: 19:30 hs Showde abertura com"Deco Dalponte e Banda"
20:00 hs Apresentações das 22 músicas selecionadas
22:30 hs Schow com"Jaime Pastre"
23:30 hs Dívulgação das cinco músicas finalistas
23:45hs Shaw baile com"Deco Dalponte e Banda"

l!lqresso: Um produto não perecível.
No local será servido comida típica italiana

Czesc Kraków!/ Olá Cracóvia!
Bem pessoal, eu já estou na casa nova em Cracóvia,
mas isso não quer dizer que tudo já esteja
organizado, muito pelo contrário. (ehehehe) Mas as

coisas estão caminhando muito bem. Fizemos uma
ótima viagem de trem no sábado, as nossas coisas
chegaram um pouco depois, intactas (Ufa!) e já
fizemos um churrasco com os amigos no domingo.
Podia ser melhor? Nossa, com tudo isso, o que não
falta é coisa para contar, mas vou ter que fazer isso
aos poucos, senão esse post vai ficar gigantesco.
(rs ...)
Cracóvia fica ao sul da Polônia, distante de Varsóvia
umas 4 horas de carro e 3 horas de trem,
aproximadamente.S:_Festa das Etnias 28/aqosto/200

N? dia 28 de agosto de 2004, no Parque Municipal de Eventos, Pavilhão 'B'; uma promoção do
Circulo Italiano de Jaraguá do Sul, Centro de Cultura Alemã, Associazione Bellunesi Nel Mondo,
Moconevi, Associação Húngara, Associação da Cultura Polonesa, Liga de Grupos Folclóricos e

Centro Cultural Neue Heimat,acontece a sa Festa das Etnias.

f!:Q_qramação: 19:00 h Cerimonial de abertura
19:30 h Início doJantarTípico (servido até às 23:00h)

- Apresentações Culturais
22:30h Início do baile com a"Banda Som da América"
03:00h Enceramento

ln._CI!_essos: RS 15,00 (quinze reais),com sorteio de brindes
Venda na Sede do Círculo (370-8636),e com demais entidades participantes.

Cracóvia é uma cidade bem menor que Varsóvia e, na minha opinião,muito mais bonita. É
patrimônio da humanidade, pela UNESCO, por ter sido a única cidade polonesa a não ser

destruída na Segunda Guerra Mundial, ou seja toda a cidade velha aqui é original e respira
história. Eu já estive aqui visitando e já fiz posts sobre, mas agora vou poder conhecer melhor a 3
cidade e por consequência escrever mais sobre ela.

9t.

Nós moramos distante do centro uns 5 minutos, num apartamento muito maior do que o anterior j
(E isso tem uma razão que eu vou contar depois ...) e muito mais bonito, apesar do prédio não ser iS6
como o de Varsóvia. Mas o melhor daqui é que o segundo andar do meu apartamento tem vista 1 U9

para o Castelo deWawel, o mais importante ponto turístico da cidade. Na verdade, o meu sonho
'

sempre foi morar com vista parao mar, mas na falta dele estou feliz da vida emmorar com vista 16 j

para um Castelo (ahahahah) como vocês podem ver na foto que foi feita da minha varanda.
Mas como não é fácil chegar no Paraíso e tudo tem seu preço, eu moro no terceiro andar e não
tem elevador, sem contar que o apartamento é duplex e tem uma escada básica dentro dele.
Moral da história:ou eu emagreço agora ou esqueço definitivamente a idéia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o charme de
Suzana Vieira
Por Erica Guarda/GB Edições

Mais uma vez protagonista de novela, a atriz exibe
formas que causam inveja à muitas mulheres que
circulam pelo mundo fashion

Quarenta e quatro anos de carreira, sessenta e dois de
idade e ela ainda é uma menina. Uma menina grande, é
bem verdade, cheia de vontades e muito senhora de si;
tanto que costuma falar o que pensa, sem "papas na
língua". Assim é Suzana Vieira na vida real, mas que
também é muito parecida com sua personagem, Maria
do Carmo, em "Senhora do Destino", novela que está

sendo exibida pela Globo.
Além do sucesso na novela, Suzana Vieira tem sido

disputada por duas revistas masculinas que a querem
enfeitando suas páginas. Recentemente, a atriz
submeteu-se à uma cirurgia nas pálpebras e à uma

lipoaspiração, comandadas pelo Dr. Ivo Pitanguy, e o
resultado não poderia ter sido melhor: o corpo de

11 Suzana Vieira tem causado inveja à muitas moçoilas que
transitam pelo mundo da fama.
Para quem duvida da boa forma da atriz, no Carnaval
2005 ela desfilará ao lado de Deborah Secco, madrinha
da bateria da Escola de Samba Acadêmicos da Grande
Rio, prometendo tirar o fôlego do público masculino.
Sem contar, que foi elogiada por Roberto Carlos e a

história imediatamente rendeu boatos na imprensa
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Quem Matou Vargas
o !gnçamento de "Quem Mato� Va�gas",
apés mais de 30 anos de .sua pr!melra
püblicação, reacende a dlscussae:> sobreurfí dos mais controversos estadistas
brasileiros. Neste ensaio biográfico, o
jornalista e escritor Carlos Heitor Cony
ni\P pretende ser conclusivo. Ao
contrário, quer inflamar o ânimo
da'queles que amam e dos que odeiam
VciMlas. Essa edição, revista e ampliada,
também integra o calendário de eventos
em torno do aniversário de 50 anos da
mwte de Getúlio Vargas, em 24 de
aqosto de 1954. Baseado em

.

documentos, entrevistas e pesquisa
histórica, Cony desvenda as múltiplas
faces de Vargas - "o único capaz de
'p6ssuir' toda uma Era." Inicialmente,
"QUem Matou Vargas" foi publicado em

capítulos semanais na revista Manchete,
e� 1967. A pres.são da. censura. federal de
então fez o escritor adiar por CinCO anos

a reunião dos artigos em livro, publicado
aR,6s negociações com o Ministério da
JuStiça. Cony queria antes se ver livre das

irT!posiçõ�s de:> marechal J':larez.Távola. A
re�ista foi obrigada a publicar CinCO
c�pítulos adicionais à série de Cony, em
qéie o marechal refutava fatos e opiniões
erif que se julgava prejudicado. Mas Cony
soube esperar para escrever o que pensa
dó homem que, nas suas palavras, "vi
ap�nas uma vez na vida.Vi e não gostei".
Mas isso era apenas o começo. O .

lal'içamento é da Editora Planeta e têm
2�'6 páginas. .•

contando a atriz e o

cantor estariam iniciando
Suzana Vieira e a arniqa]'>
Carolina Dieckmann.

Juntas, elas
protagonizam uma

emocionante história em

"Senhora do destino"

um romance.

Antes de "Senhora do
Destino", Suzana atuou
em "Mulheres

Apaixonadas", interpretando Lorena, também uma

mulher decidida que escandalizou a todos quando
resolveu assumir o romance com o filho de um dos
seus empregados, Expedito (Rafael Calomeni), um
rapaz bonitão e bem mais novo do que ela.
Costuma-se dizer que a vida imitou a arte. Na

realidade, ela foi casada durante treze anos com um

homem dezoito anos mais jovem, mas a união acabou
e o motivo teria sido ciúmes das cenas calientes entre

Lorena e Expedito na novela "Mulheres

Apaixonadas" .

Filha de diplomata, a atriz passou a infância vivendo
em países diferentes e aprendendo vários idiomas, mas
foi em Buenos Aires que estudou balé, apresentando
se várias vezes no Theatro Colón. No Brasil, sua
carreira artística começou através da dança, na
extinta TV Tupi. Nesta época, Suzana tinha dezenove
anos e casou-se com Regis Cardoso com quem teve

seu único filho, 'Rodrigo. O marido não queria que ela
trabalhasse, assim Suzana tomou-se uma dona-de

casa, mas esta situação não duraria muito. Ela
tinha talento, tinha garra e já amava ser atriz.

Foi chamada porWalter Avancini e passou a

fazer parte de um grupo que atuava em

teleteatros na TV Record e depois na TV
Excelsior. Suzana era muito elegante e bonita,
mas não escolhia personagens, fazia qualquer
papel. E foi adquirindo cada vez mais

experiência.
No ano de 1970 foi para a Globo. Foi o início de
sua consagração. Fez "Pigmaleão 70", atuando ao

lado de Sérgio Cardoso, o ator de maior prestígio
na época. Mesmo atuando na televisão, não
deixou o teatro, inclusive o de Revista, no qual
cantava, dançava, representava e fazia comédia.

Jamais deixou de se aprimorar, queria sempre

aprender mais.
Na Globo, participou de inúmeras novelas, "A
Próxima Atração", : Minha Doce Namorada",
"O Bafe", "Anjo Mau", "Escalada", "Espigão", "A
Próxima Vítima", "Por Amor", "Andando nas

Nuvens" entre tantas outras.

<l Suzana Vieira esbanjou carisma e simpatia
durante a apresentação do "Criança Esperança"

A atriz também fez novelas no México. Desta época, guarda excelentes recordações.
A própria Suzana conta que as atrizes chegavam à bordo de limusine para gravar,

maquiadas e vestidas com casacos de pele, enquanto que ela andava a pé, usando
jeans e camiseta.

Agora, ria pele da nordestina Maria do Carmo, a atriz tem mostrado toda a sua garra e

talento. Nos próximos capítulos da novela, ela ficará pela primeira vez face a face com

a seqüestradora de Lindalva (Carolina Dieckmann). Nazaré (Renata Sorrah)
conseguirá extorquir uma alta quantia de Maria do Carmo e durante o encontro dirá
que vendeu a menina para um casal de israelen:es; � inform�ção deixará a no;destinafuriosa que partirá para cima da megera. Nazare fara um escandalo que atraira a

atenção do motorista de taxi e este acertará Maria do Carmo com um cassetete ..

Este será apenas o começo das

ameaças sofridas por
Maria do Carmo. No
entanto, a maior de todas
as suas dores será a

rejeição de Lindalva que,
ao saber da ver�:0e, não a

reconhecerá com'8 mãe.

Claro cfte o público já
sabe como é que são os

enredos das novelas e

torce para que no final
Maria do Carmo acabe
feliz ao lado de todos os

seus filhos, inclusive
Lindalva, e de seu grande
amor, Dirceu (josé
Mayer), isto é se Giovanni

(josé Wilker) arranjar um
novo amor, porque

enquanto isso não

acontece o ex-bicheiro

promete brigar muito pelo
coração de sua nordestina
adorada.

Desde os primei ros I>
Tempos na extinta TV Tupi
já se passaram muitos anos,
mas Suzana Vieira conserva

a mesma alegria e vontade
de aprender

DISSE�

NÓS DIS�El\il0S
Da Redação/GB Ediçõeso Vencedor

Em seu novo suspense, Tami Hoag autora com presença
constante na lista de bestsellers do "New York Times'; leva os

leitores a uma seqüência de choques e reviravoltas com um final

explosivo. É a história de uma ex-policial, uma menina

desaparecida e um assassino envolvidos numa corrida que só
.

pode ter um vencedor - e na qual os vencidos morrem de
tentando vencer. Em um trailer num pântano na Flórida, o tempo
está se esgotando para Erin Seabright, de dezoito anos. Ela é a

garantia num terrível jogo de seqüestradores que exigem um

resgate que ninguém pode pagar. Sua última esperança é u.ma ,

ex- policial que já perdeu tudo - não uma vez, mas duas. O livro e

um lançamento da Editora Bertrand Brasil e têm 448 páginas.

o Filho da Noite
Grace Hart, uma bem sucedida juíza de Ohio, vê sua vida
desmoronar com as ameaças cada vez mais assustadoras que sua

filha vêm sofrendo. Adolescente, Jéssica, está mais próxima das

drogas e da delinqüência do que sua mãe possa imaginar.
Alguém já está ameaçando-a. Até que o policial Tony Marina
entra no caso e acaba se envolvendo com Grace. Dolorosas

lembranças do passado vêm à tona. Uma história de suspense
que provoca calafrios e emoções ardentes. Escrito por Karen
Robards, o livro é um lançamento da Editora Landscape e têm
294 páginas.

•

"De seis em seis meses, vou à minha

dermatologista e deixo um carro para ela a

cada consulta. É caro pra caramba':Da

apresentadoraAnaMaria Braga

"Acho que o ator é um objeto de utilidade
pública':Do atorRaul Cortez

"Ser namorada do Rodrigo Santoro estava
virando profissão para mim. Não estou com ele

por fama ou dinheiro':Da top Ellen Jabour

"Se Deus quiser, continuarei festeira. Quero ser

DJ de bailes da terceira idade aos 80 anos':Da
atrizAna PaulaArosio

"É horrivel observar um ator que realmente
deseja um Oscar. O desespero dele é muito
feio':Do ator internacionalBillMurray
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MALHAÇÃO
SEGUNDA-Gustavo diz a Letícia que encontraram
um estimulante em seu exame. Ela fica pasma.
Natasha critica Letícia. Fabrício fica intrigado ao
saber que Oscar não gosta que mexam em sua

p.a�ta. Beth se pergunta se deve ir à República
VlsltarVinícius.Os alunos começam a querer saber
o que Oscar guarda em sua pasta. Gustavo
descobre que Letícia tomou o estimulante sem

s�b.er e decide pedir que os juizes reconsiderem.
VIVI se espanta ao saber que Cadu está trabalhando
numa sapataria. Beatriz e Diogo pedem desculpas
a Beatriz. Natasha descobre que Gustavo vai

c?n,t:staro resultado do exame antidoping.Beth e
ViniCIUS combinam um encontro. O dono do
cãozinho aparece para buscá-lo.Natasha pergunta
aGustavo ° que os juizes disseram.

TER�A - Gustavo diz que o time só vai poder
�on�lnuar. no torneio se Letícia sair. A menina
eClde deixar o campeonato, para felicidade de

Nata.sha. Todos da República ficam tristes com a

par�lda do cãozinho. Bel sugere que Vivi compre
mUitos sapatos na loja onde Cadu está
trabalhando para ajudá-lo.Cadu se recusa a vender

��p�t?S para Vivi. Rafa descobre que Oscar adora
Isto�las de terror. Gustavo tenta consola r Letícia,

��::;ca chateada-por ter que sai r do time. Nata,s�a
ueb

ompe um� conversa entre Gustavo e Letícia.

6 rando ° clima entre eles. Drica descobre que

�car guardou um recorte de jornal. Flávia fica

�a����da, ,pais Murilo não sente ciúmes,�ela.a ve Gustavo conversando com Letícia e
percebe que.não conseg u i u afastá-los.

�U�RTA. Natasha se torna� nova capitã do time

C:d andebol e é grossa com as meninas.Vivi ouve

Beatu.re�usando um convite de Catraca e fica feliz.

pensr�z Fe�C?bre que Marcelo cortou mesmo sua

Vão �o: lávia tenta causar ciúmes em Murilo, em

nu� �Ica descobre que vai precisar dançar valsa
ela

a esta:Tedebê e Kiko se oferecem para ir com

Ma'r��I� diz que irá �om quem dançar melhor.

conve pr��ete ajudar Gustavo a tentar

torne.ncerosJ�IZes a aceitarem Letícia de volta no

dinhel.o. 8e�tflz se preocupa com' sua falta de

que v�����nca e,Miyuki ficam felizes ao saber.em
Letícia u

us esta n.amorando Beth. Gustavo diz a

menina fi e el� vai poder voltar para o time. A
ca radiante e beija Gustavo.Natasha vê.

QUINTA. N '

diz que _

atasha da um escândalo, mas Gustavo
para R �ao lhe deve explicações. Vinícius explica
Natash: � que está se interessando por Beth.

Uma da perg.unta a Gustavo se Letícia é só mais

nãores�meninas ��m quem ele sai,mas o menino

começa °dnde.Letlcla confessa para Lúcia que está

compra nd o a gostar de Gustavo. Murilo vê Flávia

eScreva
n o flore_s e pedindo que o vendedor

ciúmes dU,m cartao. Depois, finge uma cena de

das me�' elxando a namorada radiante. A maioria

time, p��:s�ede que Letícia volte a ser capi�� do

aconselh D'
desespero de Natasha. Wlllam

�odrigo. aLetl,O�o a �ceitar ter aulas de tênis com

InSegura
rcra afirma para Gustavo que está

Pedeparacom o relacionamento deles. Natasha
Conversar Com Letícia.

SEXTA: Nata h dlVai ficar '

s a IZ a Letícia que Gustavo nunca

começa
50 co� ela, deixando-a ressabiada. Lúcia

aconselh: l:�sl.nar Beatriz a economizar. Flávia

COntinua ;'cla.a conversar com Gustavo.Murilo

FláVia. Ra;aS�clnglr de ciumento, para felicidade de
e�Contrar um a, com �edo de Oscar. Tedebê tenta
nao canse ua pa�ceJra para a aula de valsa, mas

S�brina qU� e

e ,ninguém. Beth confessa para

Vinicius, pOis :�a c?m medo de se envolver com

Pega Rafa
ja fOI magoada no passado. Oscar

começa a
vendo sua ficha no colégio. Flávia

L:tícia é fri�ec�hatear Com os ciúmes de Murilo.

DiogO deixa
m Gust�vo, que não entende nada.

Camila nã
que ROdngo o ensine a jogar tênis e

Vão ter qU� ;;rsta. Te�ebê e Kiko descobrem que
Valsa. Letícia parceiros um do outro na aula de

narnorarsério�%ge��.ta a Gustavo se ele quer

SARADO.' ,Nao ha exibição.

Lua-de-mel no Brasil

I
Britney Spears e o bailarino Kevin Federlaine marcaram o casamento para
novembro e já confirmaram que a lua-de-mel será no Brasil. No entanto, o
casal ainda tem dúvidas quanto à cidade que pode ser o Rio de Janeiro,
Salvador ou ainda em algum hotel selvagem na Amazônia. A cantora
declarou ainda que adora o nosso país, mas a indecisão se deve ao fato de
que ela e o marido querem privacidade absoluta.

I Fazendo
! moda
Quem viu conta

que Rosi Campos
às vezes vai para
casa com o mesmo

iI penteado que sua

A família Sardinha no cinema personagem,
O autor de "Da Cor do Pecado",João Emanuel Carneiro, ! Edilásia, usa na

quer a família Sardinha na telona.Grande sucesso na 'novela "Da Cor do
novela, Edilásia (Rosi Campos),Thor (Cauã Reymond), i Pecado".
Dia (Pedro Neschelingl,Abelardo (Caio Blatl.Apolo <,
(Reynaldo Gianecchini), Ulisses (Leonardo Bríclo) e Tina

.

,--��------�
(Karina Bacchi) deverão protagonizar uma nova

aventura, só deles. Será sucesso na certa.

Fernanda Lima no cinema
A modelo e ex-Vl da MTV se prepara'para protagonizar
o longa "O Cão Sem Dono", do diretor Beta Brant. Na
fita, ela viverá uma moça com leucemia e para isso terá
que emagrecer cinco quilos e raspar o cabelo.

Mexicana
Esta será a nacionalidade da
personagem que Claudia
Jirnenez viverá na novela
"América". Em outubro, a atriz
parte para Miami onde
gravará as primellas cenas,
nas quais sua p�onagem
consegue entrar nos Estilos
Unidos.

Saia justa
Mel Lisboa deveria posar para uma revista masculina, mas comenta-se que a TV Cultura não
teria gostado muito da idéia. É que a atriz comandará o programa "Superinteressante", que
atinge o público infanto-juvenil.

Chupetas e fraldas
Rafaella Mandelli e Marcelo Serrado esperam um bebê. Felizes com a novidade, eles
anunciaram que será uma menina e nascerá em dezembro. Felicidades ao casal.

Atriz
Os boatos que dão conta que Wanessa Camargo poderá virar atriz de novela andam a cada dia
mais fortes. A cantora poderá estrelar uma das próximas produções globais, a exemplo de

Sandy, que e viveu Estrela, a protagonista de "Estrela Guia".

CABOCLA
SEGUNDA - Genéro� fica revoltada. Emerenciana

pede que Belinha convença Neco a se tornar um aliado

político de Boanerges e'afirrna que esse é o único jeito
deles dois ficaremjuntos.Justino leva Pepa até o hotel
de Zé da Estação e explica que tem muito respeito por
ela. Chico diz a Zuca que Pepa agora está com Justino,
deixando-a feliz. Justino decide passar uma noite no

hotel também, mas deixa claro que quer um quarto só

para ele. Tobias conta para Tomé que vai se vingar de
todos que ajudaram Zuca a enganá-lo, incluindo

Boanerges e Emerer-.1lma.Luís diza Boanerges que vai
pedir a Joaquim sua parte na herança para comprar
uma fazenda por ali. Tobias pede suas contas a

Boanerges, que fica inconformado. Generosa ofende
Tina eTomé a defende.Tobias ouve Neco discursando e

diz que votaria nele se ele fosse candidato. Neco se

espanta. Belinha pede que o namorado se alie a

Boanerges.

TERÇA - Neco fica indignado com a proposta de

Belinha.Boanerges diz a Emerenciana que Tobias deve
estar achando que eles o traíram.Mariquinha é fria com
Tobias. Neco estranha. Tomé percebe que Tobias vai
fazer alguma bobagem e decide ficar de olho nele.
Belinha conta para Emerenciana que Neco ficou
magoado com a sugestão dela. Xexéu diz a Justino que!
seu caso com Pepa pode fazer com que ele perca a

eleição. Justino fala para Xexéu que não está fazendo
nada errado. Xexéu sugere a Justino que ele desista de
ser candidato e deixe Neco em seu lugar. Boanerges se
irrita ao saber que Neco tem cada vez mais
admiradores na região.Xexéu pede para conversar com
Boanerges. Luís desconfia, mas não diz nada. Xexéu
revela a Boanerges que Justino vai deixar que Neco
concorra à prefeitura em seu lugar e pergunta quanto o
coronel lhe oferece para tê-lo ao seu lado. Pepa
pergunta a Zuca se ela está apaixonada por Luís. Neco
afirma para Mariquinha que vai lutar contra Boanerges
e que ele ainda vai lhe pedirque se case com Belinha.

QUARTA - Neco diz a Mariquinha que não quer se

submeter a Boanerges. Xexéu sugere. ao coronel que
ele apóie sua candidatura a vereador e afirma que, em
troca, pode acabar com os planos de Neco. Boanerges
fica indignado com a proposta e expulsa Xexéu. Pepa
confessa para Zuca que inventou que estava grávida
para descobrira paradeiro de Luís,deixando-a aliviada.
Emerenciana pede que Tomé não deixe Tobias fazer
nenhuma besteira. Belinha se arrepende de ter pedido
que Neco se aliasse a seu pai. Luís vai visitar Zuca. Pepa
diz a Bina que nunca esteve grávida e que Luís é mesmo
apaixonado por sua filha.Joaquim chega a Pau D'Alho e
fica pasmo ao encontrar o advogado beijando Zuca.
Luís diz ao pai que pretende se casar com a cabocla.
Justino anuncia para os filhos que vai se afastar da

política e sugere que Neco fique em seu lugar.

QUINTA- Necodlz que vai pensar.Mariquinhafala para
o irmão que agora ele pode se unir a Boanerges se

quiser. Joaquim diz a Luís que se envergonharia de ter
Zuca como nora. Bina ouve e fica muito magoada. O
advogado diz ao pai que nada vai fazer com que ele
mude de idéia. O Vigário tenta convencer Boanerges a

se aliar a Neco, em vão. Joaquim pede a mão de Zuca
em casamento em nome de Luís, mas pede que ela vá
morar no Rio, junto com eles. Tomé fica satisfeito ao

saber que Neco talvez concorra à prefeitura. Zuca
concorda em irpara o Rio.Emerenciana diza Boanerges
que pediu que Neco ficasse ao lado dele na disputa
política. Bina teme que a filha sofra mor;ndo numa

cidade grande. Luís percebe que Zuca não está feliz em
ir embora e avisa a Joaquim que não vai para o Rio,
deixando-o magoado.

SEXTA - Tomé tenta dissuadir Tobias de se vingar, mas
ele desconversa. Tobias pede para conversar com

Justino, deixando Mariquinha pasma. Luís pede que
Joaquim o entenda. Tobias se oferece para trabalhar
para Justino fazendo a segurança de Neco. Joaquim
manda Lufs não procurá-lo mais,se decidir mesmo ser

fazendeiro. Felício vai até a venda de Zaqueu.
Boanerges permite que Nastácio comece a fazer
serviço de peão ao lado de Tomé. Neco anuncia que vai
concorrer à prefeitura no lugar de Justino. Xexéu fica
incomodado ao ver que Tobias está trabalhando para
Justino. Mariquinha diz a Tobias que está feliz por ele
estar ali.Tina e Generosa descobrem que Felício sumiu.
Luís garante a Zuca que vai vê�la sempre que puder.
Bina alerta a cabocla que ela pode pegar a doença de
Luís.

SABADO- Zuca diz a Bina que nada vai afastá-la de Luís.
Joaquim conta para Pequetita que cortou relações com
Luís, mas ela diz que eles vão acabar se acertando.
Pequetita fala para o noivo que seus pais estão
esperando que ele a peça em casamento, deixando-o
assustado. Tobias pensa que poderia gostar de

Mariquinha se não fosse apaixonado por Zuca.

Boanerges diz a seus aliados que eles precisafn se

preparar para as eleições. Neco discursa e Xexéu fica
assustado com as mudanças que ele promete fazer.
Luís leva uma aliança para Zuca, mas ela pede que ele
lhe dê quando seus pais estiverem presentes. Belinha
descobre que Neco vai concorrer contra seu pai e acha
que agora seu namoro acabou. Mariquinha pede que
Tobias tenha cuidado com Xexéu. Luís pede permissão
a Bina e Zé para colocar uma aliança em Zuca.Bina não
gosta e vai embora.

DA COR DO PECADO

SEGUNDA - Bárbara se desespera com o telegrama
assinado por Paco. Raí diz a Paco que jamais vai
considerá-lo seu pai. Paco implora por uma chance e

diz que o ama, mas o menino pede que Germana
mande-o embora. Otávio debocha da mãe, mas se

arrepende ao vê-Ia tão desamparada. Marina entrega
dinheiro para César.Tonyse machuca e é levado para o
hospital. Paco se fascina com a semelhança de seu

dublê Ricardo (Marcello Ferreira). Paco volta para casa

de Bárbara e garante que a ama. Lena (Flávia
Alessandra) dá um poema para Sal e beija-o. Bárbara
mostra o telegrama e Paco pergunta se ela teve

alguma coisa a ver com a morte do noivo. Ela neqa.O
verdadeiro sheik e suas mulheres voltam esfarrapados
para o hotel e atacam Edu, Verinha e Beki. Os

seguranças detêm o shelk. Edilásia revela que a sopa
não tem nada de especial e que eles ganhavam porque
estavam confiantes.Thor e Abelardo se recusam a lutar
contra Greta e suas irmãs,

TERÇA - Otávio joga inseticida em Tony. Paco pula
sobre ele. Tony dá com uma pedra em Paco, que
desacorda. Bárbara ameaça atirar em Tony, que corre

para o carro. Tony, ferido, pede ajuda à mãe. Paco
promete proteger Bárbara, Preta se assusta ao ler que
Tony está solto. Bárbara se contraria quando Paco
insiste em trabalhar. Preta,Helinho e Cezinha arrumam
o restaurante. Paco avisa a seu dublê que ele vai fazer o
serviço naquele dia. Germana conta para Kaike que
Apolo é Paco. Raf troca olhares com Luísa (Tamara do
Carmo Ribeiro). Paco combina com Kaike tirar Otávio
da casa.Todos se desesperam quando constatam que
Edilásia não sabe mesmo quem é'verinha vai à casa de
Bárbara e percebe que ela está ficando louca. Bárbara
mostra o telegrama que recebeu e garante que existe
um complô contra ela. Edilásia some. Paco entra em

casa com o dublê escondido no banco de trás.Verinha
rouba coisas da casa de Bárbara. A mãe de Luisa não
deixa que ela converse com Rai, porque ele é negro.
Paco pede que Otávio guarde segredo, mas promete
que vai entregá-lo a Kaike. Bárbara abraça o dublê na

cozinha e se choca ao dar de cara com Paco em 'seu
quarto. Ela volta à cozinha com Paco e não encontra

ninguém. Ela olha ajanela e vê o dublê ferido e dá um

gritodehorror.

QUARTA - Bárbara se lembra do acidente e jura que o

ex-noivo está lá fora. Paco agradece ao dublê e garante
a Bárbaraque não há ninguém nojardim.Raí conta que
não pode namorar Luisa, porque é negro. Preta se

revolta ao saber que o filho foi discriminado. Bárbara
diz que Paco voltou do inferno para levá-Ia. Olívia e

Kaike arrumam as malas para viajar com Otávio.Marina

aluga uma casa e Tony vai com ela para lá. Luisa beija
Raf e diz que não se importa dele ser negro, embora a

mãe tenha dito para ela não sentar perto dele.Verinha
conta para Edu e Beki que Bárbara está maluca e

mostra o convite para uma festa que roubou dela.Beki

percebe que é beneficente e Edu acha que poderá ser

um bom investimento. Moa sai da praia correndo ao

ver Lena e Sal se beijando.Greta convence Edilásia que
ela é sua tia Polka Bazaróv. Moa termina com

Guilherme.Bárbara se emociona quando afilho lhe dá
um desenho. O dublê leva Otávio ao encontro do pai.
Odete avisa Bárbara que Otávio sumiu. Os seguranças
dizem que Otávio saiu com Paco ou com um homem
muito parecido com ele.Paco acalma Bárbara,que fica
em pânico. Raí se despede de Otávio. Bárbara diz ao

inspetor Malta que Tony seqüestrou o seu filho.
Germana dá uma caneta de Afonso para Otávio e um

carro. Paco dá um calmante para Bárbara Ela, já
dopada, vê Paco ferido jogando Vídeo-game. Bárbara
sai correndo de camisola pela rua, fora de si, berrando.

QUINTA - Bárbara, alucinada, tem certeza que Paco
voltou do inferno para arrastá-Ia com ele. Paco lava o

rosto tirando as marcas falsas de sangue e vai atrás de
Bárbara com os seguranças. Bárbara não quer voltar

para casa, mas Paco jura protege-Ia. Tony diz para
Marina que vai descobrir a verdade sobre Paco.Marina
fala que Bárbara será a ruína de Tony. Paco insiste em

chamar um médico para Bárbara.Edu,Verinha e Beki se
fantasiam de nobres antigos para ir à festa do Conde
Viscaia. Os irmãos ·Sardinha fazem uma vigília pela
volta da Mamuchska.Brad avisa que ela está no tatame
das Bazaróv. Eles estranham ao vê-Ia como Polka
Bazaróv e ela não reconhece os filhos e manda-os
embora. Edu reencontra uma antiga pretendente na

festa, Catucha. Paco revela a verdade para Felipe e

pede que ele chame um amigo antigo deles,o Grama
(André Bicudo). Bárbara fica furiosa com Odete, que
diz que desde que Paco entrou na vida dela, tudo está
dando errado. Paco pede que Grama o ajude. Tony
sente dor, mas sai assim mesmo, sob os protestos de
Marina. Paco vai à loja de Preta, jura que está só com
Bárbara por vingança e ela pede que ele tome cuidado.
Tony observa tudo.Grama finge sermédico e examina
Bárbara. Ele sugere que Bárbara pode estar com um

vírus, que causa psicoses e pode fazer com que ela

perca a memória. Odete estranha, mas Paco é duro
com a secretária. Paco finge não querer saber, mas
Bárbara insiste em dar a senha do banco para ele.

SEXTA - Bárbara pede que ele administre os seus bens.
Odete ouve a conversa. Preta, Helinho e Cezinha
arrumam a loja para a inauguração no dia seguinte.
Bárbara assina os papéis para que Paco possa
movimentar a sua conta. Felipe diz que entendeu
Preta. Ela fala que ama Paco,mas só teve tranqüilidade
quando estava ao lado dele.Tony vai à casa de Odete.
Ela conta que Bárbara vem tomando remédios, tendo
alucinações e que assinou um papel para o marido. Ele
dá�lhe uma carta para ser entregue a Bárbara,dizendo
ser anônima. Nonô Karloff, uma velhinha, paquera Edu.
Greta e Nleta convencem Edilásia que ela sofreu uma

lavaqern cerebral feita pelos Sardinha para que eles
roubassem a sua casa. E pede que ela exija a casa de
volta. Edilásia expulsa todos da casa. Nonô leva Edu
para o quarto, que lhe enche de bombons. Ela passa
mal e Verinha e Beki roubam suas jóias. Greta e Nieta

jogam o retrato de Napoleão no lixo.Paco sai e manda
que a segurança não deixe ninguém entrar. Paco diz a

Germana que vai fazer Bárbara confessar todos os seus
pecados. Luísa e Raf falam de namoro e casamento.

Odete lê a carta para Bárbara, que diz que o marido

deseja-só se vingar. Tony ameaça Preta para que ela
revele o segredo de Paco. Paco bate na porta da loja,
Tony manda que Preta a abra. Paco entra ao ver que
Preta está em perigo.

SÁBADO· Paco pede que ele libere Preta,Tony exige
seu dinheiro de volta.Cezinha eHelinho voltam à loja e

vêem o que está acontecendo. Eles jogam uma pedra
na vidraça, Tony se distrai, Paco o ataca. Ele acaba
fugindo. Paco persegue Tony em um supermercado,
mas é detido pelos seguranças.Tony escapa. Bárbara
não acredita nas palavras de Odete. Paco se

surpreende quando o inspetor Malta diz saber a sua

verdadeira identidade e que ele foi prejudicado por
Tony e Bárbara, mas não tem como provar. Paco

garante que ele terá uma confissão de Bárbara. Tony
liga para Bárbara e diz que o marido está traindo-lhe
com Preta. Paco contrata o dublê.que lhe entrega uma
arma com tiro de festim. Paco volta para casa com o

dublê escondido, Bárbara demite Odete, Eduardo diz
'que um ricaço, Francisquinho está a fim de Beki.Ela vai
para o quarto com ele, Edu banca o trafdo e os dois
roubam o relógio do velho. O conde demonstra
intimidade com o lacaio e garante que vai dar um
golpe nos três trambiqueiros.Com a ajuda de Natasha,
os Sardinha resgatam Edilásia.Malta chega à mansão
com os policiais. Paco diz ter visto um homem
correndo nos arbustos e Bárbara fica em pânico.A luzé
apagada pelo dublê. Paco se esconde com ela na na

cozinha. Tony vê os policiais na porta da casa de
Bárbara'. Paco deixa Bárbara sozinha com a arma de
festim. Faz barulhos simulando uma luta e manda o

dublê ir no seu lugar para perto de Bárbara. Paco surge
na soleira e Bárbara atira. O dublê foge. Ela se

desespera aoverque atirou no marido.

SENHORA DO DESTINO

SEGUNDA - Leonardo é agressivo com Viriato.Viriato
descobre que o Barão é avô de Maria Eduarda.
Leonardo tem certeza de que tudo foi feito para
desfeiteá-lo. Maria Eduarda ouve a discussão e

reconhece a voz de Viriato. Leonardo parte para a

briga com Viriato. Maria Eduarda pede para que a

briga pare.Sebastião e Cícera não se conformam com

a atitude de Viriato. Leonardo insiste que o pai queria
se vingar dele. Maria Eduarda pede desculpas, mas
Viriato não aceita, vai embora e manda avisar ao

Barão que não precisa pagar nada. O Barão e Maria
Eduarda acham que Leonardo deve pedir desculpas a
Viriato. Ele se recusa e Maria Eduarda pede a

Sebastião que a leve até a casa de Viriato. Gisela fica
arrasada ao saber que Laura doou as esmeraldas para
uma instituição de caridade. Giovanni confessa a

Dirceu que quer uma vaga no coração de Maria do
Carmo. Dirceu diz que vai procurar Maria do Carmo

para fazer as pazes. Giovanni dá uma ordem a seu

motorista Valdir, Maria do Carmo olha a foto da filha;
pega a mala com dinheiro e reza.Angélica ouvea reza

de Maria do Carmo, que sai em seguida. Leandro se

preocupa com a mãeevai com Nalva para a casa dela.
Edgard leva Isabel em casa. Isabel estranha quando
Alberto diz que sua mãe não está em casa. Nazaré se

disfarça ao chegar perto do local do encontro. Dirceu
não encontra Maria do Carmo em casa. Angélica
conta da oração. Leandro, Viriato, Dirceu arrombam a

porta do quarto de lindalva e se surpreendem ao ver

a foto. Maria Eduarda vai à casa de Viriato e quem.a
atende é Nalva.Maria do Carmo vê Nazaré éhegando.

TERÇA - Viriato não quer conversar com Maria
Eduarda,mas ela insiste. Maria do Carmo nâo entrega
o dinheiro sem a informação. Giovanni chega ao

galpão onde está Maria do Carmo. Nazaré diz a Maria
do Carmo que lindalva foi entregue em adoção para
uma família israelense. Nazaré se denuncia quando
diz que lhe deu o nome de Cláudia. Maria do Carmo
parte para cima dela, acusando-a de ter seqüestrado
a sua filha e dando-lhe bordoadas. Nazaré pega a

pasta de dinheiro. O taxista dá com cassetete na

cabeça de Maria do Carmo, que fica zonza. Giovanni
impede que Nazaré e o taxista fujam.Maria do Carmo
tenta se levantar.Giovanni a socorre. Nazaré desliga a

chave de luz e foge. Giovanni decora a placa do táxi.
Viriato avisa Maria Eduarda que só conversa com ela
após encontrar a mãe. Maria do Carmo garante a

Giovanni que Nazaré era a seqüestradora. Nazaré
deixa e�capar para o taxista Gilmar que roubou
mesmo a filha de Maria do Carmo que agora se

chama Isabel.Gilmarexige a metade da grana.Nazaré
sai do carro gritando acusações a Gilmar, que vai
embora. Giovanni manda Madruga descobrir o

taxista. Dirceu reage ao saber quê Giovanni
encontrou Maria do Carmo. Gisela, Leonardo e

Thomas se preocupam com o paradeiro de Maria
Eduarda.Maria Eduarda .garante a Viriato que émuito
diferente do pai e insiste que ele aceite as desculpas.
Ele lhe dá um aperto de mão.Giovanni quer entrar na
casa com Maria do Carmo no colo,mas Dirceu pega-a
nos braços.Madruga avisa que a placa era fria. Nazaré
se deita sobre as notas de dinheiro. Maria Eduarda
pede para namorar Viriato e o beija. Nalva olha com

raiva.

QUARTA - Maria do Carmo chora por não ter

conseguido o paradeiro da filha. Dirceu faz com que
ela prometa que não vai lhe esconder mais nada.
Nazaré deixa cair algumas notas de dinheiro. Maria
Eduarda e Viriato se declaram. Nalva se descontrola
de ciúmes, quebra um vaso e chora. Leandro se

aproxima e ela manda que ele deixe-a em paz, para
constrangimento de todos. Giovanni encontra todos
em casa aflitos com sua demora. Nalva acusa o

marido de ser possessivo e ciumento. Leandro diz q ue
ela foi agressiva com ele na frente de todos. Maria do
Carmo interrompe a briga. Nalva a enfrenta e depois
chora pela rua lembrando-se do beijo entre Viriato e

Maria Eduarda.Viriato sugere tentar se entender com
Leonardo, mas Maria Eduarda acha que eles devem
namorar em segredo por um tempo. "Leonardo fica
possesso quando Maria Eduarda chega em casa e não
lhe dá maiores explicações. Eleonora diz que está
tudo bem com Maria do Carmo, mas pede que ela
descanse. Leandro cobre a mulher, que finge dormir.
Viviane lamenta a perda do dinheiro, que considera
também seu. Reginaldo pondera que eles deviam
casar com separação de bens,mas ela não aceita e ele
concorda. Plfnio beija Angélica e insiste que quer

I mais,mas ela vai embora. Maikel pede que Rita não deixe
que Cigano lhe bata de novo.Shao Lin baba ao ver Larissa
dançando. Isabel e Cláudia não entendem nada quando

I
Nazaré avisa que tem o dinheiro para quitar sua parte na

hipoteca.

QUINTA - Nazaré mente que fez um empréstimo com

um amigo de José Carlos e val abrir uma conta no banco
para recebê-lo. Cláudia e Isabe'l exigem saber o nome do
amigo, mas Nazaré se recusa.Isabel encontra a pasta de

"couro. mas Nazaré não deixa que ela a abra. Isabel fica

intrigada ao ver um maço de notas no lençol. Maria do
Carmo garante a Dirceu que vai encontrar a

seqüestradora. Isabel exige uma explicação de Nazaré.

Nazaréjura não saber que dinheiro é aquele e,magoada,
se retira. Cláudia diza Isabel que Nazaré está precisando

I
de um médico. Nazaré diz que por vergonha não disse

que. foi o amigo que lhe deu-o maço de dinheiro. Dirceu
suqere a Giovanni que dê uma olhada. no cadastro de
taxistas para ver se reconhece alguém.' Giovanni 'dá

! poderes para João Manoelorqanízar a festa de Nalva.
Danielle beija Giovanni na boca na frente de Maria do
Carmo. Nazaré não. aceita quando Isabel e Cláudia
querem ir ao banco com ela. Sebastião comenta com o

Barão e Laura queViriato e Maria Eduarda se entenderam
até demais. Edgard adverte Viriato que namorar em

segredo vai dar mais confusão ainda. Nalva se recusa a

sambar a pedido do diretor da bateria. "Regina dá um

show à frente da bateria. Josivaldo quer ver Viriato e

Leandro, mas Reginaldo pede que ele aguarde um

pouco. Maria do Carmo se surpreende ao' saber que
Cigano foi solto. Angélica ajuda na loja. Giovanni
reconhece omotorista.

SEXTA- Giovanni e Dirceu vão até o ponto de táxi.Nazaré
deposita 200 mil no banco.Cresci Ida conta para Maria do
Carmo da surra que Cigano deu em Rita. Cigano
descobre que Daiane está grávida, acha que o pai é
Constantino e bate êm Rita. Daiane confirma que
Constantino é o culpado para não denunciar Shao Un.

Cigano sai armado. Maria do Carmo ajuda Rita a ir atrás
de Cigano. Dirceu se horroriza quando Giovanni usa uma
sirene da polícia para fugirdo engarrafamento.Nazarévê

I o carro e reconhece Giovanni dentro dele. Nazaré liga
para Gilmar � diz que tem 50 mil para ele. Gilmar sai do
ponto um pouco antes de Giovanni e Dirceu chegarem.
Leonardo pressente algo e garante que vai usar a sua

autoridade de pai. Maria Eduarda almoça com Edgard,
Viriato, Isabel e Moura no restaurante. Maria do Carmo

segura a mão de Cigano quando ele vai atacar

Constantino. Constantino se indigna ao saber que o

outro está pensando que ele é pai dofilho de Daiane.Rlta
conta que o pai é Shao Un. Daiane tem um ataque
histérico. Leandro pede que Nalva fique mais animada.

Reginaldo manda Josivaldo ir à festa para conhecer toda
a família. Bianca digita as receitas de Clementinà.Aurélta
se assusta ao saber que Cigano foi atrás do filho. Dirceu e

Giovanni toca iam o ponto de táxi. Nazaré dá o dinheiro a

Gilmar.manda que ele minta se alguém perguntar,senão
ela vai dizer que ele inventou tudo.Shao Un se exige com
o nuntchaku e gela ao verCigano.Giovanni avista Gilmar.
Dirceu sai do carro disposto a bater nele.

SABADO - Dirceu dá um soco em Gilmar; Giovanni
mostra a arma e chama Gilmar para uma conversinh?l.Os
capangas cercam 'Shao Lin. Cigano se encolhe e diz que.

I e�tá preocupado com o futuro do filho de Daiane. Shao
Lm o convi.da para trabalhar na academia. Aurélia se

! surpreende ao ver os dois amigos. Viriato e Maria
Eduarda combinam um horário para se encontrarem

diariamente. Gilmar conta que Nazaré era só uma

passageira que ele defendeu quando a viu ser agredida.
E concorda em fazer um retrato falado com um amigo de
Madruga. Jenifer liga para Maria do Carmo procurando
por Giovanni. Maria do Carmo liga para Dirceu, fala com

Aretuza e se preocupa em saber onde os dois se

enfiaram. Gilmar dá informações completamente
diferentes de Nazaré para fazer o retrato falado.Giovanni
dá uma gorjeta para Gllmar, que promete colaborar.
Giovanni tem certeza que ele está mancomunado coma
seqüestradora e mançia Madruga vigiá�lo. Josivaldo
pede dinheiro a Reginaldo. Constantino confessa para
Crescilda que ama Rita.Laura e o Barão têm certeza que
Maria Eduarda está apaixonada. Nalva reclama ao ver a

casa enfeitada e Leandro chegando com flores por causa
do seu aniversário. Giovanni supervisiona os trabalhos
para a festa. Plínio deb0cha quandoViriato diz que talvez �

não vá à festa. Reginaldo' manda Venâncio avisar
Josivaldo que chegou o dia dele conhecer toda a famfl�a. II'

Nazaré sugere pagar a hipoteca e dar o dinheiro restante'
para Cláudia em tr�t=a de sua parte na casa.
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Tendências para a

Moda Verão 2005
o estilista João Pimenta traz novidades

para o Verão 2005
João Pimenta na Casa traz uma coleção de verão que
teve como ponto de partida o grupo Jackson Five e a

mulher negra.
Ao misturar o streetwearcorn roupas mais elaboradas, o
estilista aposta na versatilidade das malhas de algodão,
tules e cetins e desenvolve uma coleção feita para dançar.
Um dos destaques é o corte de alta costura aplicado em

tecidos utilitários, o que resulta em uma moda sofisticada
e confortável.
A elasticidade da viscolycra, a praticidade do jeans e o

peso da ultramalha de algodão trazem texturas

diferenciadas à coleção. Essa grande variedade de
materiais se desdobra, ora em modelagens coladas ao

corpo, ora em formas amplas e fluídas. A atenção vai para
o intenso uso da moulage (técnica de modelagem do look
no corpo do modelo), que permite ao estilista visualizar o

caimento, o corte e todos os detalhes da peça antes da
sua finalização.
Com uma cartela de cores enxuta, mas de muita força,
Pimenta escolheu o verde-maçã, o bege, os tons de azul, o
preto e o branco para representar seu verão, que é

perfeito para mulheres que absorvem novas tendências e

que não têm medo das possibilidades que a roupa pode
lhe dar. A coleção verão 2005 João Pimenta é para quem
busca uma nova identidade.

o grupo Jakson Five foi a inspiração [>
para a coleção Verão 2005 do estilista

João Pimenta

Esportes Olímpicos inspirou
o estilista Paulo Carvas

Esportes Olímpicos. A partir deste tema Paulo
Carvas desenvolveu sua coleção masculina para o

verão 2005. Formas e proporções foram trazidas das
mais diversas modalidades esportivas formando um

mix de judocas, boxeadores, nadadores, tenistas,
ginastas, entre outros. Estes se apresentam num

compasso único transportando o universo das

Olimpíadas para as ruas.

O estilista usa o jeans misto de poliéster e algodão
com acabamento espatulado, assim como telas

batidas, tricoline estampada, mole tom e malha.
Tecidos com diversas padronagens de estamparia são

utilizados pelo lado avesso, em uma proposta
inovadora. Sobre estas bases surgem estampas de

.
modalidades esportivas, números e nomes.

A partir do símbolo olímpico a cartela de cores foi
extraída. Azul, preto, vermelho, verde e amarelo

aparecem intensos e se somam ao branco e ao

carbono. Para compor os looks do desfile foram
escolhidos bonés, cintos, chaveiros, medalhas
xclusivas e bolsas.

<]para produzir sua coleção Verão

2005, o estilista Paulo Carvas se

inspirou nos Esportes Olímpicos"

ARlES - Presságios dos mais favoráveis a você. Propício aos

encontros amorosos, para reatar velhas amizades, para harmonizar

se com parentes, e para entender-se perfeitamente com os amigos.
txito profissional e social.

TOURO - Para obter boa posição no campo profissional, tudo
dependerá de você, aproveite a fase que é ótima. Êxito social,
'muito romantismo à noite. Boa saúde.

G�MEOS - Pessoas amigas, estão propensas a colaborar com seus

projetos e aprimorar suas idéias. Receberá informações úteis e

promissoras.Muito feliz para a vida amorosa. Este período será

muito tranqüilo para você.

CANCER - Total renovação das oportunidades e de suas

motivações. Recuperação da vitalidade-física e da auto-confiança.
Maior poder de atuar e de tomar decisões.

LEAo - Período em que poderá obter os resultados pretendidos
em seu campo profissional, devido ao bom fluxo da Lua. Pode,
também, iniciar negócios e tratar de assuntos pessoais que será
bem sucedido.

VIRGEM - Necessidade de buscar novos padrões éticos e de
renovar suas crenças para dar novo alento e esperança a si próprio.
Os planos com relação ao futuro, deverão ser inçrementados, de
modo a dar uma direção mais estável a sua vida.

LIBRA - Muita harmonia familiar, conjugal e na vida sentimental e
amorosa está prevista para você hoje.Muito favorável também, aos
negócios, as especulações e as novas empresas. Contatos pessoais
bem sucedidos.

ESCORPIAo - Não é um dia totalmente favorável para tratar de

negócios. Mas muito bom para iniciar cursos e obter novos
conhecimentos profissionais, para serem postos em prática
brevemente. -

SAGITARIO - Poderá haver uma proposta de casamento, se você for
solteiro. No mínimo, ocorrerá a necessidade de unir-se a pessoas

para que você próprio viva melhor e se torne mais forte.

CAPRICÓRNIO - Deverá tomar uma atitude firme e auto-confiante

quanto aos negócios e ser mais constantes em seus projetos e no

trabalho. txito em jogos, sorteios e na loteria.

AQuARIO - Dedicar-se à rotina é o melhor que pode fazer neste dia.
Pense nos problemas como quem tenta solucionar um quebra
cabeças e encontrará a solução adequada. Terá uma idéia feliz a

respeito dos seus próprios sentimentos.

PEIXES - Os chefes reconhecerão suas qualidades. Faça
reivindicações. Bom dia para os que lidam com eletricidade.
Influências positivas de amigos no setor amoroso. Saúde normal.

Curitiba Fashion Art
Por Diane Freiberger Marinho

CONVIDADOS ESPECIAIS

O Curitiba Fashion Art, além de mostrar o talento de estilistas e estudantes da região do
Paraná, traz em sua programação, palestras e desfiles de marcas convidadas._Desde a última
edição, o evento está tendo a participação de profissionais de renome nacional. Na edição
passada contou com a presença de Jum Nakao e Rodrigo Fraga, que desfilaram suas coleções
inverno 2004,já apresentadas no São Paulo Fashion Week. Os dois estilistas estiveram pela
primeira vez em Curitiba mostrando seu trabalho. Rodrigo Fraga comentou sobre evento e

sobre o potencial do sul do Brasil:"É a primeira vez que o evento entra com marcas

convidadas. Existe um desejo de moda, do consumir das pessoas daqui. O potencial de
crescimento é notável, inclusive dessa abertura para novas marcas, aqui no mercado."

REVELAÇÃO
A participação de estudantes de moda e a revelação de novos talentos, também é um

destaque do Curitiba Fashion Art, que acontece através de concurso. O Prêmio João Turim é

exemplo da manifestação de inovadores profissionais entrando no mercado sul-brasileiro.
A formanda em estilismo do Senai do Paraná, a bailarina Beatriz Bhlom, foi a grande revelação
na última edição do concurso. Ela fez um trabalho inspirado em um tema pré-estabelecido:
"Eu participei do João Turim no ano passado e a temática era relacionada diretamente ao

João Turim, a personalidade, a pessoa dele. E este ano o prêmio continuou com o nome João
Turim, só que com uma temática:"Fandangos" que retrata uma das mais importantes
tradições dos nosso litoral paranaense." explica Beatriz.
"O Curitiba Fashion Art é um evento que valoriza as raízes do Paraná, estamos querendo
valorizar não só os talentos, mas toda uma cultura"- observa a jovem estilista, que após
receber o prêmio já foi contatada por diversas empresas com propostas de trabalho.
Beatriz explica o tema:"O fandango é uma dança em que os fandangueiros usam tamancos,
diz-se que o melhor fandangueiro é aquele que racha, com a força do seu tamanco a ripa de
madelra."

.

Ela ainda falou sobre o desenvolvimento de seu trabalho premiado e sobre a importância do
(processo de pesquisa, tendo um tema que resgata a cultura localr'Meu look conceitual

trabalha com ripas de madeira, eu intercalei ripas de madeira com a rede de pesca, essa saia

ela saiu da modelagem, ela passou pela marcenaria e chegou finalmente até o sapateiro, que
nós tínhamos um cós todo de couro que precisaria de uma máquina sem braço, então teria

que ser uma máquina aberta. É uma saia que pesa quase 4 quilos e na realidade o look (
funcional tambéni.'icou bastante pesado pelas flores e pelo trabalho todo de patchworkem
cima do couro. Ent�foi uma grande pesquisa, mas eu idealizei logo os materiais e tentei ai

desenharr-lquma coisa. O fandango é uma dança que hoje em dia se está perdendo um
(

pouco a qbestão desse folclore, por que os jovens hoje em dia já deixaram um pouco disso,
começaram a se desinteressar. E o Curitiba Fashion Art é um evento que valoriza as raízes da

nossa terra e vem resgatar tudo isso." C

UNERJ NO CURITIBA FASHION ART
A cada edição o Curitiba Fashion Art vem crescendo e ganhando mais destaque a nível
nacional. E aproveitando a proximidade com nossa a cidade e as parcerias que vêm

estabelecendo-se, os alunos do curso d�oda da UNERJ que já vêm acompanhando o

evento, nesta próxima edição participarão mais concretamente através da exposição
"Identidades'; com trabalhos desenvolvidos na instituição. A exposição é uma mostra do que
foi desenvolvido no último semestre, sendo selecionados os de maior destaque entre as

criações, que tiveram como tema de inspiração "Identidades Latino-Amerkanas'Ds trabalhos a

selecionados com seus respectivos criadores são:"Julio Cortazar" de Charles Klitzke,"Portinari' ti

de Denise Lelmkunh e Valéria Sandoval,"Che Guevara" de Patrícia Janning e Francielle de
Souza ,"Amazônia" de Márcia Haiduk,Tânld Schiochet, Suennens Mesquita e Marciele
Truinseiser e "Aiianduti" de Rosa Alice Utech e Janaina Rubini.

•

Agenda
"Estilo paranaense de fazer moda ".
Esse poderia ser o slogan do Crutiba Fashion Art ,evento que está chegando a sua quarta
edição e que acontece entre os dias 16 a 21 de agosto na capital paranaense reunindo não

somente estilistas e profissionais do mundo da moda, mas também pesquisadores,que vem

dar sua contribuição para o evento que ocupa a terceira posição no ranking dos eventos de

moda mais importantes do país.
Integrando essa equipe o C.F.A está sendo muito aguardado pelo público e imprensa que

poderão apreciar os desfiles contendo as novidades para a próxima estação, além de

palestras, exposições e demais trabalhos de estudantes e profissionais que estarão expondo
sua criatividade .

Com essa proposta diferente o C.F.A está se firmando como um dos evenkos mais influentes
do Brasil, destacando o talento, a qualidade, a criatividade,e abrindo espaços para as

participaçõs universitárias de outros estados, formando dessa maneira uma visão diferente de

moda na região sul.

Agenda dos desfiles.

Terça-feira - 17/08
20h - Sexxes
21 h30 - Enesoe Chan
Quarta-feira - 18/08
18h - Silmar Alves
20h - Água Fresca
21 h30 - Korr
Quinta-feira - 19/08
18h - Mario Queiroz
20h - Ex Madame
21 h30 - Lagoon
Sexta-feira - 20/08
18h - Roberto Arad
20h - Pura Mania
Sábado - 21/08
20h - Kamille Cunha
21 h30 - Lafort collection

Ciclo de Palestras

Quarta-feira - 18/08
Palestra com Anelise Veirner do Senai - Curitiba, A identidade paranaense e a moda.
Quinta-feira - .19/08 .

.

o
Palestra com Celaine Refosco - Unerj - Jguá do Sul, Identidade Latino Americana -.o clrcUlt
Latino
Palestra com Laura Novik - Chile, Negociações de moda entre a América Latina.

Palestra com Ana Livini e Fernando Escuder - Universidad de Ia Empresa, Moda e Criação:A
experiência do Uruguai contemporâneo.
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Por Vanessa Raquel vanessactqtgiiq.corn.br www.ctglj.com.br

Achou que iríamos esquecer
.

do seu aniversário? Impossível!
Parabéns Patrão Ninho Demarchi pela passagem de seu aniversário no último 04/08.

Que Jesus continue olhando por você e por todos que estão ao seu redor.

Que sua vida seja sempre repleta de saúde, paz e amor.

Para os momentos difíceis que a vida nos impõe, tire proveito e leve consigo para a vida ...

Para os momentos felizes, guarde-os na lembrança de uma época boa ...

Para cada situação existe algo que você sempre lembrará.

Fica a seu critério absorver as coisas boas ou as ruins.

Nunca esqueça que tens grandes amigos, longe e perto de você.Torcendo sempre ...

Para que a vitória da vida seja sempre a sua melhor lembrança.
Parabéns!!!

�ocê já ouviu falar da
doença do "Mal de Mormo?"
Santa Catarina tem foco
de doença que atinge eqüinos
o Ministério da Agricultura
confirmou a ocorrência de
m foco de Mormo em

Indaial, no nordeste de
Santa Catarina. Causada por
uma bactéria, a doença afeta

cavalos, muares (mulas) e

asininos (asnos) e é

transmissível ao homem -

embora não haja notificação
de casos no Brasil. A doença
foi diagnosticada no dia 23
de julho e os exames

apontaram quatro animais

contaminados em uma

propriedade rural, que está
interditada.
O Mormo é raro no sul e
sudeste do País, disse o chefe
do serviço de sanidade
animal da delegacia federal
da Agricultura em Santa
Catarina, Eduardo
Femandes Costa. O

I)

ministério restringiu o

trânsito de eqüídeos de
Santa Catarina para outros
Estados. Os animais só
poderão viajar depois de
comprovado que não são
POrtadores da doença, por
mela de exame realizado em

------------------
...............

laboratórios credenciados, com amostras

coletadas por técnicos oficiais, explicou
Costa.

A transmissão acontece pelo contato dos
animais com as secreçêes dos doentes,
que contaminam o ambiente e recipientes
comuns, como bebedouros. A erradicação
de um foco é feita com o sacrifício dos
animais positivos, desinfecção das

instalações e do matt:(ltal utilizado. De
acordo com o ministério, o Mormo pode
se manifestar sob as formas nasal,
pulmonar - que pode causar pneumonia
crônica - e cutânea. Costa disse que estão

sendo rastreados e examinados os animais

que saíram da propriedade atingida.
A ocorrência aumenta a vigilância para a

Expointer, feira internacional de animais

e máquinas agrícolas que será realizada
em Esteio (RS) entre 28 de agosto e 5 de
setembro. A mostra normalmente recebe

eqüinos da região de Lages e do litoral

catarinense, lembrou o chefe do serviço
de exposições e feiras da Secretaria da

Agricultura, José Artur Martins. Para a

edição deste ano, foram inscritos 1.192

eqüinos, com destaque para a raça

crioula, com 413 exemplares.
.

Saiba um pouco mais sobre essa doença
que esta alertando tanto o nosso estado

[>

Mormo OU Catarro de Burro
Cuidado! Você também pode se contaminar!

O armo é uma enfernidáde causada por uma bactéria

(Burkholderia mallei) e ataca todos os eqüídeos (cavalos,
jumentos e burros), e segundo o Escritório Internacional de

Epizootias, ataca também o homem sendo fatal em 95% dos
casos.

Não há cura e, até o momento, não há vacinas eficientes!
Existem três formas da doença e, normalmente, os burros e

jumentos são acometidos por sua forma aguda, enquanto os

cavalos, pela forma crônica (oculta). Os portadores ocultos são

os grandes reservatórios da doença nas criações de eqüídeos.

FORMAS DA DOENÇA
1. Forma aguda respiratória: Os sinais clínicos são febre alta, fraqueza,
prostração, tosse e descarga nasal purulenta (inicialmente amarelada
e depois sanguinolenta) com úlceras nas narinas, podendo também
ocorrer úlceras e nódulos nos membros e abdômen;
2. Forma crônica respiratória:: Mais comum nos cavalos, podendo
causar uma pneumonia crônica acompanhada de úlceras na pele dos
membros e na mucosa nasal.
3. Forma cutânea: Nesta forma os nódulos e úlceras aparecem mais

na região interna dos membros e pode ocorrer drenagem de uma

secreção purulenta dos mesmos. A cadeia ganglionar pode estar

aumentada e sensível

Animais apresentando sinais clínicos de mormo
'V

TRANSMISSÃO
7 - Através de esporas, freios, professoras e outros arreios contaminados
com a secreção purulenta que sai das feridas e narinas dos animais
doentes;
- Ingestão de água e alimentos contaminados com catarro de animais
doentes (cochos comunitários).
PREJuízos
7- Baixo rendimento para o trabalho;
- Impedimento de trãnsito (dentro e fora do Estado) e da participação em
vaquejadas, feiras e exposições;
- Morte dos animais (a mortalidade é alta).
DIAGNÓSTICO
7- O diagnóstico clínico não é conclusivo, pois existem outras enfermidades
bastante semelhantes, como o garrotilho e as linfangites;
- Os exames para diagnóstico são as provas de maleina e de fixação do
complemento, devidamente realizadas e interpretadas por um Médico
Veterinário.

ATENÇÃO!!!
7- Antes de comprar um cavalo consulte um Médico Veterinário e só feche
o negócio após a realização do exame e se o mesmo apresentar' resultado

NEGATIVOi
- Não há cura para esta enfermidade. Os animais portadores ou que apresentarem a forma crônica (oculta) da doença devem ser sacrificados;
- Por esta enfermidade acometer também os seres humanos é considerada uma ZOONOSE!
- Os cães e gatos podem-se contaminar caso alimentam-se com carne contaminada.

CARNESDEMARCHI
",_,,�,�,,�,_,w__� ,> "w,��",,,,,��W"'_",',',,W' ,,� •

ATACADO E VAREJO
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demarchicornes@netuno.com.br

Indúslria e comércio demadeiras

312-0280

Fandango bom é no Laço Jeraquaense ...
Acontece sábado dia 14/08, Baile de Formatura da Academia de Danças "Terra e

Pampa" com "Os Galponeiros"
A festança estará formada a partir das 23:00 hs.Venha você também participar desse
grande Fandango, que promete animar a gauchada amiga ate o sol raiar!
Ingressos antecipados com os formandos da Scar e locais de costume.
Maiores informações: 9991-2355 com Robinson.

Em Jaragui: Av. Mal, Deodoro da Fon.eca,790" Fone: 276-2479,
Av. Mal. Deodoro da Fonseca,.135 .. Fone! 275--2214,

Av Get6110 Vargas, 268" Fana: 37Q..1969,
em Jo1nvllla: Rua do Prfnclpe, 42B "Fano; 422 ..7276

Proce nossas
carnes especuus:

Você sente na carne a dijerença

Confira nossas

ofertas imperdíveis
MARRECO,

JAVALI, COELHO

E OVELHA

Costela Ripa(Gong.) R$ 2,99
Cupin Bovino"A" R$ 5,49

Costela Recheado"R$ 5,95
Pernil Suíno SI Pele .... R$ 5,29
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COMO SE ESCREVE "PEIXE" EM INGLÊS???
PRA SABER, LIGUE OS PONTOS DE 1 A 48!

47
.

4S 46
.

•

I 9

'S
7 • 6
,

2
10

SIGA A PISTA CORRETA E ENCONTRE A

TRADUÇÃO DAPALAVRA CAMARÃO:

WHALE SHRIMP CRAB

GUARDA BONZINHO
A FAMíLIA TODA RESOLVE IR A PRAIA NO SÁBÀDO,
APROVEITANDO O LINDO DIA DE SOl. NA METADE

DO CAMINHO SÃO PARADOS POR UM GUARDA, QUE
NÃO PERDOA:
o O SENHOR ESTAVA ACIMA DA VElOCIDADE

PERMITIDA, ENTÃO TEREI QUE MULTÁ-LO!
o PÔXA SEU GUARDA, LOGO HOJE? ASSIM O

SENHOR ESTRAGA MEU FINAL DE SEMANA ••.
- É VERDADE ••• ENTÃO FAÇO ASSIM, COLOCO A

MULTA COM DATA DE SEGUNDA-FE!RA, QUE TAL?

PAPAGAIO
o PAPAGAIO COSTUMAVA FICAR SOLTO NO QUINTAL
DA CASA E UM DIA, AO ATRAVESSAR A RUA PARA

COMER FRUTAS NO QUINTAL VIZINHO FOI

ATROPELADO POR UMA MOTO. HORAS DEPOIS ElE

ACORDA DENTRO DA GAIOLA TODO ENFAIXADO E

NÃO ENTENDE SEM ENTENDER O QUE ACONTECEU.

AOS POUCOS COMEÇA A SE LEMBRAR E APAVORA

SE:
o ESSA NÃO! ATROPElEI O CARA DE MOTO E AGORA

FUI PRESO POR ASSASSINATO!

POBRE JOÃOZINHO
o JOÃOZINHO, VOCÊ SABE PARA QUE SERVE O
ALGODÃO?
o HUMMM .•• NÃO SEI NÃO PROFESSORA.
o ORA JOÃOZINHO, É FÁCILI POR EXEMPLO, DO QUE
É FEITA A CALÇA QUE VOCÊ VESTE?
o HUM ••• DAS ROUPAS VELHAS DO MEU PAI!

Completou no
último dia 03/08,

seu primeiro
mês de vida, a

gatinhaVanessa
Gumz, quem lhe

deseja _

felicidades sao
seus pais Vander
e Juliana

ENCAIXE NA CRUZADINHA A PALAVRA:

eRAS

SAIIMP

WHAlE
�f

o

o fOf? Gustavo Decker Kroischestara completando 2 .

no sábado dia 14·
aninhas

SHARK

o gatinho Misael �a.rlã Ch.lenert,
completará no proxlmo dia

16/08 seus 2 aninhas, para

alegria de seus pais Carlos e

Benilde.Parabéns!

Completou no último dia 09(08,7
meses o fofinho Diego Henrique

5tenger, para a felicidade de seus

pais Everaldo e Patrícia.Parabéns!

Fone: 371 9622
Fone/Fax: 371 0485

Rua Barão do Rio Branco 20 o

Centro o Jaraguá do Sul
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No próximo dia
14/08 o gatinho
Mauricio
Gruetchmazer

completará 10
anos. Felicidades
de seus pais
Cidália e Marson
e seu irmão
Jéferson.
Parabéns!

A gatinha Daniele Nunes, filha
da nossa colega Leila Goulart,
completou no dia 03/08, mais
um aniversário.Parabéns!

Completou
no último dia
04/08,seus
11 anos o
gatinho Odir
F.Môglis,
quem lhe
deseja muita
felicidade são
seus pais Orei
� Eliana e seu
Irmão Junior

No último dia
07/07, completou

1 aninho o
gatinho Gustavo

Henrique
Krüeger.Parabéns

Ora. Mí.datn Voigt Schwa
Od'''l.f.op<dl<lm • CRO 2190

215 101
flua BarJlo (lO AI" Pranco '2���

JarólglJá do 5f.JI o se -CfP;B9
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