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BRINQUEDOS

Lucila lembra que Bazar da

Apae acontece hoje e amanhã
• PÁGINA 5

OPORTUNIDADE
ARQUIVO/ALEXANDRE BaGO

Seminário Sagrado Coração de Jesus, de Corupá, sedia a 3a Bananenfest, município detém o título de Capital -Catarinense da Banana

Corupá espera atrair mais
de 30 mil na Bananenfest

A 3ª edição da Bananenfest começa hoje, no Seminário Sagrado
Coração de Jesus. A solenidade de abertura está prevista para as

20 horas. A festa vai até a próxima terça-feira. Pratos doces e sal
gados à base de banana, exposição de cachos e concurso de "come
dor de bananas" serão as grandes atrações do evento, que pretende
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OIS O título da Copa Sul-Americana, a Malwee
volta a ter as atenções v éldas para o CampeonatoEstadual de Fut�al � Di EspecialliOs jar�g��ensese7am em quadra hoje
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divulgar o principal cultivo do município, que tem o título de

Capital Catarinense da Banana, com produção anual de 145 mil
toneladas. Apresentações de dança e música no palco alternativo
e exposição de artesanato, equipamentos e, insumos agrícolas e

plantas ornamentais integram a programação. _ PÁGINA 5

INICIATIVA

Prefeitura de JS inaugura posto
de Informações Turísticas

_ PÁGINA 4

APOIO

Grupo Weg estimula cidadania'
através de projetos educacionais
o Projeto Mania de cidadania, do Grupo Weg, visa a

formação educacional das crianças, trabalhando o

exercício da cidadania.

_ PÁGINA 6
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-Indices

R$: 800,14 (setembro)
Pontos pscilação

Nasdaq
• Poupança (%)

1.948 1,14%
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Martelo e bigorna
e enfrentou resistência de
dentro do próprio governo.
A aprovação do projeto é

um dos possíveis desfechos
da novela dos transgênícos
que se arrasta há tempos no

país. Todavia, o que fica'
evidenciado é que a dinâ
mica da política e às imposi
ções das estruturas interfe
rem diretamente na gover-

Nada como o poder para
revelar as contradições en

tre a intenção e gesto. Na

quarta-feira, o governo con

seguiu aprovar o projeto da

lei de biossegurança, abrin
do caminho para o plantio
legal e imediato da soja
uansgênica no país. Por

\!ma maioria folgada - 53

votos a favor, dois contra e

três abstenções. -, o Senado

referendou a vontade do

planalto, cuja maioria de

seus membros era a prin
cipal adversária dos trans

gênicos, quando na oposi
ção. A alteração de rota

revela, além da con

tradição do discurso, a

incapacidade em resolver
certas questões que se

pensava de vontade

política.
i A ministra do Meio

A.mbiente, Marina Silva,
travou uma batalha quase

. �olitária e pessoal contra os

�efensores da biotecnologia
,

mas os acordos para a

governabilidade exigiram
revisão dos "princípios". As
ONOs ambientais protes
taram contra a aprovação
do projeto, reforçando as

críticas de setores até então
, simpáticas e confiantes na

administração socialista do
Partido dos Trabalha-dores.
Pressionado, o gover-no

...0 velho discurso dos membros do

governo contrário aos transgênicos foi
substituído pelas justificativas do projeto

nabilidade, colocando alia
dos em situação de confron
to. Não há como negar que
o velho discurso contrário
aos transgênicos foi subs
tituído pelas justificativas
do projeto.

Com raras exceções, o PT
era favorável a um processo
mais lento para a liberação
dos transgénicos, mediante
avaliação dos impactos
causados ao meio ambiente,

descartou a hipótese de o

texto aprovado ser

transformado integralmente
em medida provisória, com
efeito imediato de lei.
A votação no Senado,

porém, não encerra o de
bate: as novas regras para

pesquisa, cultivo e comer

cialização de organismos
geneticamente modificados,
que podem dispensar es

tudos de impacto ambiental,

ainda dependem de nova

votação na Câmara Fe
deral. O que prova que o

governo continua tateando,
sem que tenha algo pronto
para apresentar à socie

dade, em especial aos

agricultores. A indecisão
levou alguns a desafiar o

governo e anunciar' o

plantio do grão indepen
dentemente da decisão do

Congresso ou de autori

zação legal.
O episódio comprova que

faltou ao governo pulso firme e

disposição para tratar do
assunto com a necessárias

seriedade. Até porque, mes-mo

com o cultivo proibido, grandes
áreas, em especial no Rio
ckande do Sul, produziam soja
transgênicas. A torcida é para

que se chegue a um deno
minador comum em benefício
de todos. A dificuldade reside
no passado contestador do PT,
que agora se vê amarrado com

as próprias cordas.

�;FRASES;�--------------------------------------�
"Estávamos' há 12 anos no poder em Corupá, agora a cidade infelizmente vai perder o trilho

.

do desenvolvimento. Mas a decisão do povo tem de ser respeitada':

::.•Luiz Carlos Tamanini, prefeito de Corupá e coordenador do PMDB na microrregião, referindo-se à perda da eleição para o candidat�
:'":: do PP,Conrado Müller.

Í"'undo I Pessoas & Fatos

�AFEGANISTÃO

Traficantes são

suspeitos peloatentado
tr�ficantes de drogas foram os responsáveis pelo
atentado contra o candidato a vice na chapa do

�residente Hamid Karzai para as eleições de
sábado, e não rebeldes ligados à milícia funda
mentalista islâmica Talibã. Uma pessoa morreu e

cinco ficaram feridas no atentado de quarta-feira
contra o comboio que transportava Ahmed lia
Massood, queescapou ileso, mas oex-governador
da província de Badakhshan, onde ocorreu o

atentado, ficou ferido.O ministro de Interior do
Afeganistão, Ali Ahmad Jalali, disse que "as
evidências mostram que o atentado foi trabalho
de traficantes de drogas" ativos na região. (AE)

.... SUÉCIA

Nobel de Literatura vai

paraElfriedeJelinek
A austríaca Elfriede Jelinek, que completa 58

anos daqui a 15 dias, é a vencedora do Nobel de
Literatura. Mais conhecida pelo romance

autobiográfico A Professora de Piano (1998),
transformado em filme pelo conterrâneo
Michael Haneke, Elfriede disse que pretende
receber o prêmio em dinheiro - cerca de US$
1,3 milhão. A autora derrotou fortes
concorrentes, como Margaret Atwood e Joyce
Carol Oates, além dos favoritosMarioVargas tlosa,
Thomas Pynchon, Philip Roth e John Updike.
Chocando os acadêmicos, disse que recebia o

prêmio como mulher, mas reconhecia em Peter
Handke um autor muito superior. (AE)

.... EUA

I
Pesquisadávantagem
deK�rrysobreBush
o senador John Kerry tem pequena vantagem
sobre o presidenteGeorge Bush na corrida eleito

ral, de acordo com pesquisa da Associated Press.

Odemocrata continua ganhando terreno enquan
to Bush perde apoio nos quesitos de qualidade
pessoal, a guerra no Iraque e segurança nacional.
Diminuiu o número de eleitores que acreditam

que Bush é o melhor para proteger o país e lutar
contra o terrorismo. A pesquisa, completada na

véspera do segundo debate, registra uma inversão
da situação de um mês atrás. A guerra agravou-se
no Iraque, Kerry acentuou seus ataques e Bush

tropeçou no primeiro debate. (AE)

� PALESTINA

Exército israelense
mata dois meninos
.Um ataque com mísseis promovido por Israel
resultou na morte de dois adolescentes

palestinos que brincavam com um tubo e uma

garrafa de gasolina fingindo lançar foguetes
contra israelenses. De acordo com a The
Associated Press, as mortes elevaram a 84 o

.
números de palestinos mortos somente no

Norte da Faixa de Gaza desde 29 de setembro,
quando começou uma operação militar do
Estado judeu na região para evitar disparos de
foguetes rústicos contra cidades israelenses.
Quase metade dos mortos era formada por
civis, denunciaram fontes hospitalares. Dos 84
mortos, 16 eram menores de 16 anos. (AE)

.... FRANÇA

EUA acusam franceses de
I

participarem de suborno
A França questionou as alegações de que altos
funcionários e empresários do país receberam
vales do governo do ex-presidente Saddam
Hussein, através do programa da ONU

Petróleo por Alimento, pelo qual podiam
comprar o produto e revendê-lo com lucro.
O ex-ministro do Interior Charles Pasqua
consta de uma lista de centenas de nomes

de influentes figuras políticas e do meio

empresarial publicados no relatório divulgado
pelo chefe da equipe dos Estados Unidos de
busca das armas de destruição em massa do

Iraque, Charles Duelfer. (AE)

CORREIO DO POVO

... AUSTRÁLIA '

Guerrado Iraqueestá
Campanha eleitoral
O primeiro-ministro da Austrália, John Howard,
fez ontem o último discurso de campanha antes

das eleições de sábado, quando tentará seu

quartomandato consecutivode três anos. Ele não
mencionou a contribuição australiana para a

invasão do Iraque em nenhum momento. Mas
assim que parou de falar, os jornalistas o

. bombardearam com perguntas sobre o relatório
de Charles Duelfer, diretor do Grupo Americano
de Buscas no Iraque, segundo o qual o programa
de armas de destruição em massa de Saddam
Hussein não passava de um desejo distante e

não realizado quando os Estados Unidos
invadiram o país. (AE)
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SUA OPINIÃO

A conta que ninguém faz.
Claudinei do Nascimento*

Alguns candidatos a prefeito em todo o Brasil venceram as eleições no
primeiro turno com umpercentualbastante alto. Muitos deles forarnreeleitíll,
confirmando as boas administrações e a aceitação da grande maioria d�
eleitores. Como exemplos, podem ser citados o do prefeito de Recife (PEl,
João Paulo, reeleito com 56,11% dos votos; o prefeito de Belo Horizonte
(MG), Fernando Pimentel, que recebeu nas umas 68,49% de aprovação;
Marcelo Déda, em Aracajú (SE), com 71,38% 'de aprovação; e aqui em
SantaCatarina o prefeito deConcórdia,NeodiSaretra, reeleito com 65,26%.
Estes têm razão para festejar.

Por outro lado, há candidatos que mesmo tendo vencido a eleição no

primeiro turno, não tiveram uma votação tão expressiva como os que foram
citados acima. É o caso do candidato eleito a prefeito de [oínvílle, MarlXl
Tebaldi. Hoje, ele não deve ter muitos motivos para estender a sua

comemoração, Primeiro, porque a Justiça Eleitoral analisa um pedido de
cassação de sua candidatura, oque pode provocarumanova eleiçãonamaior
cidade do estado e, desta vez, sem este candidato. E, segundo, considerando
o resultado final da eleição: o candidato eleito não teve 51% dos votos do
eleitorado de Joinville .

Conformedados doTribunalRegionalEleitoral de SantaCatarina (IREI
SC), se somarmos todos os eleitores domunicípio, chegamos ao número de
302.930. Deste total, o prefeito eleito conseguiu ;;;132.687 votos, isto�
43,8% do eleitorado joinvilense. Por outro lado, somados os votos de tooOl
os outros candidatos (Carlito, Kennedy, Kaminsky eTerezinha), chegamos ao

total de exatos 42%. Isto é, o número dos que votaram e aprovaramo

prefeito eleito e sua administração é praticamente igual ao dos que o

reprovaram. Emais, somando 43,8% mais 42%, temos 85,8%, ou seja, num
total de 100% faltaram, votaram em branco ou anularam o voto 14,20/0dOl
eleitores do município, mais de 43 mil pessoas.

Para estufar o peito de alegria e dizer que a população reconheceu o

trabalho que fez na Prefeitura em dois anos, o atual prefeito deveria ter

atingido um percentual bem maior. Se citamos prefeituras do PT como

vencedoras noprimeiro turno, com uma aprovaçãobem supetior adoprefeito
joinvilense, isto não foipor acaso. Queremos reforçaro que sempre dizemOl
em outras campanhas em todo o Brasil: "onde o Partido dos Trabalhadores
governa dá certo".

Em várias cidades do Brasil, os partidos porta-vozes das oligarguias
continuam se aliando contra o PT ou contra às administrações petisrasque
têm apresentado órimos resultados. Assim está sendo emSão Paulo (SPl,em
Pelotas (RS), em Porto Alegre (RS), que já está indo p ara a quinta gestão
petista e outros tantos municípios.

Se em [oinville o PT e os partidos de esquerda ainda não conquistaroffi
aPrefeitura, é porque, mais uma vez, as oligarguiasmontaram uma estratégia

para não alcançarmos nosso objetivo. A Frente Viver [omville (PT, PDI
PSB, PC do B) teve que combater, além das oligarguias, a máquina do

governo estadual, conduzida pelo governador, emáquina municipal. Tanto
isso é verdadeiro que a Justiça Eleitoral catarinense está julgando o prefeito
por ter cometido irregularidades ao usar propaganda institucional durante a

campanha. Somam-se a estas forças contrárias ao PT e a ânsia de continuar

(mal) administrandoJoinville a inclusão de partidos de aluguelpara fortalecer
uma coligação e, assim, teremmais tempo no horário eleitoral gratuito.

O Partido dos Trabalhadores não saiu derrotado nesta eleição. N�
partido conseguiu omelhor desempenho de sua história e omelhor resulta

o

dentre todos neste primeiro turno das eleições 2004. Das 44 cidades que

terão segundo turno, oPTdisputará em 24, sendo que saiu do primeiro�o
liderando em 13 delas. OPT venceu em seis capitais (Aracaju, Recife,

Be o

Horizonte, Macapá, Palmas e Rio Branco) e vai disputar segundo tufiOem

outras nove (Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, São Paulo, Vitória, PortO

Velho e Cuiabá, Belém e Fortaleza). Também obteve 400 prefeituras,��
representa um crescimento de 114% em relação às prefeituras eleitaS peo_
em 2000. Além disso, houve ascensão também no número de reelel::;
Neste ano, 50% dos prefeitos petistas se reelegeramno país.Orr fOlesco itl
por 16,32milhões de pessoas, superando o PSDB, que recebeu 15,7 milh

I.

dopa0'de votos. O PT elegeu mais de 3.600 vereadores em to o
'o

Muitas crianças, jovens e adultos joinvilenses choraram muito, apilS
ar

resultado das umas. Para eles, deixamos o nosso desejo de conODude
combatendo as más administrações e, um dia, chegarmos à Prefeitura

�

joinville, de cabeça erguida. Lembramos que esta eleição está sendo bastaJlfuj
semelhante a de Collor, quando venceu Lula, em 1989, mas depo�d�
afastado por impeachment. Naquela época, os jovens, adultos e os parti
de esquerda sabiam o que combater. Hoje também.

. I do !'TiS( !

*Coordenador de campanha I Frente Viver Joinville e secretáno gera
I

. d carpa 12)Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, e

d' eitOde
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o Ir

[110aS
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

co

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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.Especulações I
. _

Embora nada oficial, alguns
nomes Já sao

d como certos para compor o
da °tSar'lado do prefeito eleito Moacir
secre
Bertoldi (PL).

_gerente do Sesi,' Leõnidas Nora,
O ex . h f' d
está cotado para assumir a c e Ia e

G' b'nete' o radialista Celso Nagel deve
a I I

C.-
ihtegrar a:equipe de omunlcaça�; o

, do' • Jean Leutprecht (PTB) é tidoverea," .

como nome forte para a Secretaria de

E orte e Lazer e o ex-presidente da
sp .íurandl B lol.Irmã

OAB da cidade, Jura.n Ir erto I, Irma.o
do prefeito eleito, vai para a Procuradorla

Geral.

... Especulações II
Na lista dos prováveis futuros
integrantes da equipe de Bertoldi estão
o ex-secretário particular do vice

prefeito no início da atual administração
municipal, Jair Pedri, e Celso Piermann,
um dos coordenadores da campanha
da coligação "Viva Jaraguá':o vereador
eleito Ronaldo Raulino (PL) também faz
parte da lista, está cotado para assumir a
Secretaria de Finanças ou de

Administração.
Segundo fontes, apesar das negativas
dos possíveis futuros comissionados, as
chances são grandes.

...Aliás
O presidente do PL de Jaraguá do Sul,
Leõnidas Nora, faz questão de frisar que

, não existe nenhum nome definidb para
compor a futura equipe de governo.
Se.gundo ele, a coordenação da aliança,
que reúne PL/PlB/PDT/PPS, está

trabalhando, por enquanto, em cima da

construção do organograma da futura

administração. "Hoje, qualquer nome
para compor o governo não passa de
mera especulação. Somente a partir de
dezembro é que vamos iniciar a

discussão sobre possíveis nomes';
reforçou.

.... 1 .

POLíTICA

... Encontro
Jaraguá do Sul vai sediar o VI Encontro
Estadual dos Conselhos Tutelares e

Municipais dos Direitos da Criança e

do Adolescente. O evento, que tem

como tema "No município a garantia
dos direitos da criança e do
adolescente" e como lema "Mais ação
pela infância'; acontece de 27 a 29 de

outubro, no Centro Cultural.
O encontro estadual tem como público
alvo educadores, assistentes sociais,
conselheiros tutelares e dos direitos,
representantes de ONGs com atuação
na área e agentes públicos.

...Preço a pagar
A Monsanto, dona do gene da soja
transgênica, resistente ao herbicida

glifosato, produzido pela própria
multinacional, informou aos produ
tores do Brasil que cobrará R$ 1,20 por
saca de 60 quilos de soja colhida.
O comunicado da empresa foi feito

logo depois que o Senado aprovou, na

quarta-feira, o projeto da lei de

biossegurança que abre caminho para
o plantio legal e imediato da soja
transgênica no país. A proposta
recebeu 53 votos a favor, dois contra e

três abstenções.

1tallsporte coletivo será meta
•

, '. r' �.

de'PelXer no proXImo governo
instituição financeira e R$ 5 milhões
de contrapartida da prefeitura. "O
investimento no sistema de

transporte contempla pavimentação
de principais de circulação dos
ônibus, o que nos deixamais recursos
públicos para melhorar as estradas
.secundárias dos bairros da cidade",
informa.

GuARAMJRIM__0prefeitoMário

Sé'rgio Peíxer (PFL) garantiu a

reel�ç�o e" apesar de se tratar de
'

a{p�uidade nogovemomunicipal,
as'sêgurou quehave�mudanças em
termOS estruturais e de investimentos

na:ctdade. Até o final do ano, disse

quevai repensar oorganograma da

,Prefeitura, .íncorporar outras

secretarias, fazer remanejo interno Uma das inovações será a

com os servidores, além de pensar incorporação da Secretaria doBem
�mnovos projetos.Aprincipalmeta estar Social. O prefeito reforça que
propostanoplanodegovemorefere- haverá mais projetos sociais,
se-ao investimento no transporte principalmente na qualificação de

coletivo, que será viabilizado com mão-de-obra para melhorar o

recursos do' BNDES (Banco' atendimento ao público. "Vamos
Nacional de Desenvolvimento. criar o Centro de Convivência para
Econômico e Social). os idosos, casaspopulares, entre outros

"Já recebemos aprovação do projetos que visam qualidade de vida
BNDES, agora precisamos da aosmunícipes", garante.
liberação do Banco Central. Uma Peixer acredita que o sucesso das

d� priineiras medidas, no próximo eleições deve-se àmilitância forte do
ano será uma reunião com os PFL e Pp, além do apoio da classe

responsáveis do BC para negociar o '
, empresarial. "Também atribua a

projeto", destaca. O projeto está vitória ao trabalho que desen

crçadoemaproxímadamente Râ l-l volvemos no poder público desde
milhões, sendo R$ 9 milhões do 2000", salienta.

I>ebte� diz que projeto,prioritário será a reestruturação do transporte
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. omunicado de abandono de emprego
De Conforrnid d . . ,

.

Jair dos Sa ,a e Com o artigo 482 da letra I da CLT, convidamos o senhor
a Sol Higt �tos portador �a carteira'N° 65648 serie N° 00058, a com�arec.er
Nova, Jara p�� Confecçoes Ltda rua Walter Marquar?t, n° 1180 ba�rro Vila
'aratteriia

9
b
a do Sul, no prazo de 72 horas. O nao comparecimento

SoIHighS
a andono de emprego. '

(NpJ 0611P<»tsConfecções Ltda. 6.539/0001-97
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POPULARIDADE

PMDB perde.forças e elege
um vice-prefeito na região

FABIANE RIBAS

�Partido foi um dos
mais fortes em

cidades do interior,
-, com 44% do eleitorado

CORUPÁ - Apesar de ter

conquistado 44% dos votos válidos
I no Estado e elegido 115 prefeito,
o PMDB da microrregião da
Amvali (Associação dos

Municípios elo Vale do Itapocu)
perdeu forças. O partido elegeu
apenas o vice-prefeito de
Schr�eder - Luiz Aparício Ribas
- e 14 vereadores. Na eleição de

2000, elegeu dois prefeitos -

.Corupá e Schroeder - e 19

parlamentares municipais. Ao
contrário do que muitas pesquisas
revelavam e políticos esperavam,
os peemedebistas não em

placaram as prefeituras que
tinham expectativas, espe
cialmente em Corupá, onde o

partido está no poder há 12 anos.
O coordenador da legenda

microrregião, Luiz Carlos

Tamanini, prefeito do Corupá,
não acredita que o PMDB está se

enfraquecendo nem que os

resultados das eleições são

reflexos da vontade do povo.
"Tem pessoas que votam no

candidato que tem menos poder
aquisitivo para fazer valer o salário
que recebe na Prefeitura e, como

Curt Linzmeyer é um empresário
bem sucedido, acabou ficando

ARQUIVO/ALEXANDRE aOGO

Tamanini diz que resultado das eleições é vontade do povo e tem de ser respeitada
fora", presume. Outro motivo

mencionado por Tamanini é o

desgaste pelo fato de os

peemedebistas terem vencido as

últimas três eleições. "Estava
fazendo um trabalho expressivo em
Corupá e agora a cidade in

felizmente vai perder o trilho do

desenvolvimento", considera.
Em Jaraguá do Sul, Mas

saranduba e Guaramirim a

situação não foi diferente, pois
não elegeram nem prefeito nem

vice. Pior ficou para a família

Konell, quemuitos anos esteve no
poder e este ano não emplacou

nem Cecília, que concorria a vice,
nem Ivo Petras, que disputou uma
vaga no Legislativo. "Placas' e
pesquisas não vencem eleição
mesmo, a população tem seus

critérios, cada município possui
uma realidade peculiar, situações
diferentes", opina.

Janssen garante que não fará oposição ao prefeito eleito
}ARAGUÁ DO SUL - O

vereadormais votado nas eleições
deste ano, Dieter Janssen (PP),
garante que não fará oposição ao

prefeito eleito, Moacir Bertoldi
(PL). Segundo ele, os vereadores
do Pp, PSDB e PFL vão trabalhar
em conjunto e não vão "travar

projetos que contribuam para o

desenvolvimento da cidade". No

discurso, o vereador eleito

assegura que os parlamentares
vão ouvir a população para saber
das reivindicações e discutir as

possíveis aprovações ou não de

projetos.
"Vamos efetuar um trabalho

atuante e para isso precisamos de
mais participação da

comunidade", destaca. Jansen
acredita que foi o candidato mais
eleito para atuar no poder
Legislativo por representar
renovação na Câmara Municipal
e por ter trabalhado com

transparência na campanha
eleitoral. "Me empenhei bastante,
sempre demonstrei determinação
em minhas ações, o que acabou
refletindo nas eleições. O
resultado é reflexo da vontade do

povo", avalia.
Outro fator mencionado foi o

período que atuou como secretário
de Produção na prefeitura de

Jaraguá do Sul. "Foram 3,3 anos

em que foquei a área de geração
de emprego e qualificação

profissional", lembra.
Como vereador, Jansen disse

que vai priorizar projetos na

saúde, como a falta de

equipamentos para realização de
determinados exames, e na

educação, que precisa de mais

creches para atender mais duas
mil crianças. "Vamos reavaliar

algumas vagas, porque tem

creches municipais com alunos

que têm condições de estarem em

instituições de ensino privadas",
.alertou,

Nos próximos 60 dias, o futuro
parlamentar v:ai percorrer a

cidade para agradecer as pessoas
que o apoiaram e ouvir sugestões
da população.

.

�

• Dieter Jansen acredita .

que foi o candidato mais
eleito para atuar no poder
Legislativo por representar
renovação na Câmara

Municipal.

• Vereador eleito disse

que vai priorizar projetos
na saúde, como a falta de

equipamentos para
realização de
determinados exames.
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Cidade tem posto itinerante
de Informações Turísticas

ESTRATÉGIA

Jaraguá do Sul sedia etapa
de projeto sobre moda em se

• , RAPHAEL GÜNTHER

MARIA HELENA MORAES

}ARAGUÁ DO SUL - o
secr e tár io de Produção,
Alessandro Vargas, inaugurou
ontem no Parque Municipal de
Eventos o primeiro posto iti

nerante de Informações
Turísticas, criado a partir de
iniciativa da Divisão de Turismo,
com apoio do Conselho Mu

nicipal de Turismo. O posto fica
no Parque de Eventos até o final
da 16� Schützenfest, dia 17 deste
mês. Nesse período, fica à

disposição de turistas e festeiros

que desejarem obter informações
sobre J araguá do Sul e suas

potencialidades. Depois da

Schützenfest, o posto itinerante
de informações turísticas ficará à

disposição de outros eventos

realizados no município.
De acordo com o secretário

de Produção, Alessandro Coelho,
o posto via facilitar o acesso dos
turistas à informações básicas
sobre a cidade, seus pontos de

atração turística e outras

características de Jaraguá do Sul.
Com nove metros quadrados, o
módulo metálico pode ser

deslocado para onde, for
necessário. As paredes externas
são decoradas com pinturas de

pontos de atração turíst'
J

- d
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Na avaliação do diretor d
Divisão de Turismo da Prefel't

a

ura,Loreno Hagedorn, a iniciativa é
bem vinda e vai favorecer o
turismo e o turista, que passará a
contar com infonnações em todo;
os eventos promovidos pela
administração municipal. De
acordo com Loreno, o município
de J araguá do Sul vem
despontando no cenário turístiCil
regional e estadual, embora ainda
careça de ações desenvolvidru
especialmente pela iniciativa
privada. Loreno ressalta que
alguns projetos que estavamem
andamento, como o das Rotas da
Imigração, correm o risco de
serem desativados ou en.

fraquecidos pela ausência de
empreendedores que queiram
assumir o negócio.

�projeto Santa Catarina

Moda Contemporânea
Visa criar identidade

para a moda catarinense

:
� }ARAGUÁ DO SUL - Palestras,
{Vorkshops e concursos fizeram parte
da programação do projeto SCMC
Santa Catarina Moda Contem

i:;Qrânea, que está sendo

�envolvido desde julho pelo Senai
� 'mais 12 empresas de renome

uitcional do segmento têxtil e de

diilçados e apresentado em todas as

éldades de Santa Catarina que

sediam empresas de renome nesse

segmento, Ontem foi a vez de

Jaraguá do Sul sediar o evento, que
àconteceu nas dependências do
$enai e na Scar. O objetivo do

projeto, de acordo com o consultor
de moda Carlos Ferreirinha,
idealizador do SCMC é fomentar a

�rodução do design no Estado. "A

(inalidade é resgatar o conceito de
$antaCatarina como estado que faz
I

e dita moda e despertar a

�onsciência para a importância da

moda como estratégia empresarial",
define o consultor, que cita ainda a
partícípação de 11 Centros
Universitários que oferecemCurso
deModa.

,
Ainda de acordo Ferreirinha, o

projeto tem duração de um ano.

Workshops de design foram realizados durante todo o dia de ontem nas salas de aula do Senai

vidas ontem, destaque para a palestra
da jornalistaAdélia Borges, na Scar.
Primeira profissional da imprensa a

escrever sobre naGazetaMercantil,
Adélia falou sobre design e

identidade cultural a um público
formadoporestudantes eprofissionais
ligados àmoda.

Além de jornalista, Adélia
Borges é especializada em design,
professora de história do design e

diretora doMuseu da Casa Brasileira,

Começou em julho deste ano e

encerra em julho do ano que vem.

Até lá, espera-se que empresas,
escolas e estilistas tenham recebido

informações necessários para o

desenvolvimento da moda como

estratégiaempresarial. Participamdo

projeto as empresasMarisol, Karsten,
Hering, Büttner, Baby Blues, Ana
Paula Calçados, Dudalina,
Tecnoblu, Hoepcke e Colcci.

Entre as atividades desenvol-

em São Paulo. Tem artigos
divulgados em várias publicações
nacionais e estrangeiras, Mineira, ela
é autora de cinco livros, entre eles

Designer não é Personal Treiner

(2002) eCadeiras Brasileiras (1994).
Em sua palestra, ela abordou as

identidades regionais brasileiras do
design e sobre os caminhos que vêm
sendo percorridos por designers
brasileiros de vários segmentos

produtivos.

C�SARJUN�

':fnadimplência de empresas tem queda acentuada de 17,7% em 2004
, BRASILIA-o indicadorSerasa de

Inadimplência, que contempla
todas as modalidades de ina

dimplência da economia brasileira
(registro de cheques devolvidos,
títulos protestados, dívidas vencidas
com instituições financeiras,
empresas do varejo, cartões de
crédito e financeiras) apresentou
queda de 17,7% da inadimplência
J� pessoa jurídica, de janeiro a

agosto de 2004, quando comparado
com igual período de 2003, que
registrou alta de 8,6% em relação
aos oito primeiros meses de 2002.

,� O estudo apontou ainda que
houve quedas consecutivas da

inadimplência de empresas nos

quatro bimestres do ano, quando
comparadas ao mesmo período de
2003. Segundo o Indicador do
Serasa de Inadimplência, o maior
decréscimo foi registrado no terceiro
bimestre (março e abril) fechou com
recuo de 12,2%. Já janeiro e

fevereiro apresentaram baixa de
16,3%.

Segundo técnicos do Serasa, a
diminuição da inadimplência de

empresas em todo o país, nos oito
primeirosmeses do ano, é resultado
do crescimento da economia

brasileira, que vem propiciando
maior geração de recursos para as

empresas pagarem seus

compromissos. O maior nível de
atividade econômica contribui
também para o aumento das
vendas das empresas, princi
palmente do setor industrial e

agronegócios, que foram
favorecidas pela expansão das

exportações.
A realização de novos negócios,

o melhor controle de estoques, a

redução da taxa de juros em

relação a 2003 e a renegociação
de preços e prazos com for
necedores permitiram às empresas
administrar o orçamento de mofo
mais equilibrado.

• Os técnicos ressaltam que
embora as taxas de juros
tenham experimentado
sucessivas quedas ainda se

encontram em patamar
elevado.

• A maior

representatividade na

inadimplência de ,

empresas de janeiro a

agosto de 2004 é de
títulos protestados, com a

participação de 45%.

ECPI�---- __INF R
� CONSTRUÇÃO .... PLANEJAMENTO.... CRÉDITO

Acrevi libera R$ 5,7milhões
A Agência de Crédito do Vale do Itapocu completou
dois anos de atuação e, nesse período, concedeu
crédito a 1.145 pessoas que trabalham por conta

própria ou são empresárias de micro e pequenas

empresas. O número de contratos totalizou R$
5.730.837. Deste número, 71 % dos contratos foram
feitos em Jaraguá do Sul, às pessoas e empresas que
buscam empréstimos a partir de R$ 200,00 até R$
12.500 para investir em capital de giro, fixo e misto.

O custo operacional é de 3% ao mês eJ quando há

pontualidade nos pagamentos, na segunda operação
a taxa cai para 2,7%. A Acrevi também atua no

desconto de cheques para os clientes. Até agosto,
efetuou 296 operações de descontos. Setenta por
cento dos empréstimos são efetuados para

empresas formais.

.... SEMINÁRIO

CUB sobe em setembro
o valor do CUB (Custo Unitário Básico)
médio habitacional para outubro é de

R$ 807,56, fruto da variação média de

0,93% nos preços dos insumos do

setor apurada no mês de setembro. A

informação é do Sindicato da Indústria
da Construção Civil da Grande

Florianópolis, entidade responsável
pelo cálculo do índice em Santa

Catarina, através do monitoramento

dos preços de produtos e serviços nas

principais regiões do Estado. Apenas
este ano o insumo teve um aumento

acumulado de 46,35% e os

fornecedores prevêem mais reajustes
nos próximos meses.

Teka muda comando
A Teka (Tecelagem Kuehnrich S.A, uma das

mayores fabricantes de artigos de cama, mesa

e banho da América Latina dá inicio neste

mês à segunda fase do processo de

reestruturação operacional
e

profissionalização da sua gestão, iniciado
em

2003. Para esta nova etapa, a empresa efetuOU
mudanças estratégicas no seu comanda. No

último dia 16 de setembro, assumiu o carg.o
de presidente da empresa o executivO LUIS .

Fernando Brandt, que atuava na Teka desde�
ano passado como diretor de relações col11

entar o
mercado. A empresa pretende aum

m
faturamento mensal para R$ 46 milhões e

�
, 'lh-eSno2005, totalizando mais de R$ 550 mi o

ano todo.

Software público
Encerra hoje, no Costão do Santinho, o Seminário
Nacional de Informática Pública, que tem como

objetivo principal a atuação colaborativa e

participativa das associadas da Abep (Associação
Brasileira de Empresas Estaduais de
Processamento de Dados) e a integração com o

governo federal e os governos municipais, o que
permitirá a troca de experiências no

desenvolvimento de soluções conjuntas com

economicidade de processo e melhor

aproveitamento dos recursos humanos

disponíveis. O Seminário Nacional de Informática
Pública foi criado em 1973. É o fórum de debate
dos órgãos prestadores de serviços da Tecnologia
da Inf.ormação dos governos estaduais e

municipais nas regiões metropolitanas.

1"
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Apae de Guaramirim realiza

bazar de brinquedos infantis

Brinquedos serão comercializados no bazar entre R$ 1,50 e R$ 80,00

[ GUARAMIRIM - A Apae
(Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais) realiza hoje, a partir
das 18 horas, e amanhã, das 9 às

13 horas, bazar beneficente na

sede da entidade, na Rua 28 de

Agosto, no centro da cidade. No
local, serão comercializados
brinquedos com preços que variam
entre R$ 1,50 e R$ 80,00.

Os artígosiníantis, comobonecas,
carrinhos.svídeo games, foram
doados pela Receita Federal à

associação, que espera arrecadar até
R$10rnilcomoevento. "Elesvieram
numa época propícia, pois as

dificuldades financeiras são grandes"
, afuma a diretora da Apae, Lucila
Micheluzzi, informando que o

dinheiro seráutilizadonopagamento
de 18 dos 27 funcionários que não
sãomantidos pelo governo estadual.

SegtJndo Lucila, a receitamensal
deR$14,mil não cobre as despesas
da entidade, que ultrapassamR$ 20
mil pormês. Explica que aApae se

mantém com recursos da Prefeitura,
govemos estaduais e federais, que são
complementados com doações da

comunidade e com a realização de

eventos, como o bazar. "Esperamos
'que todos participem não só para
ajudar a Apae, mas para antecipar
as compras doDia dasCrianças e do
Natal", declara.

A diretora informa que a falta
de recursos é problema enfrentado
há anos pela entidade, que não

consegue investir em projetos.
"Gostaríamos de desenvolver
eco terapia e comunicação
alternativa,mas para issoprecisamos
de recursos específicos para,
implementar esses projetos", salienta.

Além disso, a estrutura física
também é prejudicada. Há cerca de
cinco anos iniciaram a construção
da nova sede da entidade, noBairro
Avaí, em terreno doado pela
Prefeitura, mas até hoje a obra não
foi concluída. "Falta em tomo deR$
200milpara concluir", revela Lucila.

No município, a associação
existe há 19 anos e atende 82

portadores de necessidades especiais.
Doações podem ser feitas naCaixa
Econômica Federal, agência 1074,
conta corrente 274-8.

ráulio Barbosa é presidente
da Federação dos Hospitais

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - o
� secretário estadual da Casa Civil

I Bráulio B b
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o setor hospitalar
nanas futuros, quando

se espera que a média de vida
da população cresça e que as

novas tecnologias sejam comuns

no cotidiano dos hospitais. "O
grande desafio para o futuro do
atendimento à saúde será aliar
bons serviços a custos acessíveis

à população", resumiu Braulio
Barbosa. O secretário foi eleito
em reunião com representantes
dos sindicatos da categoria no

Estado.
O 279 Encontro Catarinense

de Hospitais e Prestadores de

Serviços de Saúde, o 279

Congresso Brasileiro de

Administração Hospitalar e o 5Q

Congresso Catarinense de

Administração Hospitalar,
Planos de Saúde, Diretores
Clínicos e Enfermagem vão até

sexta-feira, dia 8 de outubro.

GERAL

VARIEDADE

Pratos à base de banana são

atração na 3a Bananenfest
CAROUNA TOMASELU

... Festa começa hoje,
no Seminário Sagrado
Coração de Jesus e

vai até terça-feira

ARQUIVO/ALEXANDRE BaGO

CoRUPÁ - Pratos doces e salgados
à base de banana serão um' dos

principais atrativos da3"Bananenfest,
que começa hoje no Seminário

Sagrado Coração de Jesus e vai até a

próxima terça-feira.A abertura está
marcada para as 20 horas, com
participação de rainha e princesas das
sociedades. RealizadapelaPrefeitura,
Rotary Club, Associação dos
Bananicultores de Corupá, a festa

procurar divulgar o principal cultivo
do município, que tem o título de

CapitalCatarinense daBanana, com
4,5mil hectares, onde 750 agricultores
produzem em tomo de 145 mil Presidente da comissão organizadora espera aumento de 30% de público, que em 2003 foi de 25 mil

toneladas da fruta ao ano. mentais e bananas da Asbanco. No
Aextensionista daEpagri,Maria

Depim, coordenadora do uso da
banana na alimentação, explica que
o prato típico é composto por salada
de picles com coração de banana,
pastelão, farofa, feijão enriquecido,
nhoque, almôndega e sobremesa,
todos combananas, alémde carnes e

acompanhamentos tradicionais da

gastronomia local. Informa que 30

pessoas estão envolvidas diretamente
na produção do pratos e também de
outros produtos que serão

comercializados no 'evento, como a

banana chips, quibes, pizzas, banana
seca, pastéis, bolos e cucas.

Também acontece hoje a

abertura das exposições de artesa

nato, equipamentos e insumos agríco
las, tratores, caminhões, plantas orna-

palco alternativo, a juventude está
convidada a prestigiar um show de
rock a parrir das 22 horas, quando
também inicia o baile animado pela
Banda Samuray. Amanhã, começa
o concurso "Comedor de bananas" e
as competições de tiro aoalvo ebolão.

O presidente da Comissão

Organizadora, Carlos Felipe
Schunke, informa que por causa do
feriado deNossaSenhoraAparecida,
no dia 12, pela primeira vez a festa foi
prolongada para cinco dias. "Por isso
esperamos um acréscimo de pelo
menos 30% de público em relação ao
ano passado, quando tivemos 25mil
pagantes", lembra. Hoje, quem
chegar até às 19horaspagaR$1,00.
Apartir das 19 horas, os ingressos serão
vendidos aR$ 4,00.

Unerj oferece pós-graduação
em Contabilidade Gerencial

}ARAGUÁ DO SUL - A Unerj
(CentroUniversitário de Jaraguá do
Sul) encerra hoje o período de

inscrições para a especialização em
Contabilidade Gerencial. Voltado
para contadores e técnicos em

contabilidade com graduação, o
curso acontecerá a cada quinze dias,
nas sextas-feiras das 18h30 às 22horas
e, aos sábados, das 8 às 12h30 e das
13h30 às 17h30.

Após foi desenvolvidapeloCFC
(Conselho Federal de Contabili

dade) e pelo CRC/SC (Conselho
Regional deContabilidade de Santa
Catarina) , emparceria com aUnérj,
Durante o curso, os participantes
terão aprendizado em teoria

avançada da contabilidade, gestão
de custos, análise de demonstrações
financeiras, contabilidade gerencial
avançada, controladoria, comuni
cação e negócios, elaboração e

avaliação de projetos, orçamento e

gestão financeira, avaliação de

empresas, auditoria contábil, gestão
social, planejamento tributário,
metodologia e técnica de pesquisa.
"A pós é, semdúvida, um diferencial

para estes profissionais, pois irão

agregar conhecimentos nas áreas

financeiras, gestão, 'custos,
f'
_}

• O curso será realizado

quinzenalmente, nas
sextas-feiras, das 18h30 às
22 horas e, aos sábados o

dia inteiro, na própria
instituição.

• Informações podem ser

obtidas no campus da

Unerj, na rua dos

Imigrantes, 500, bairro Rau,
ou pelos telefones 275-

8226 e 275-8219.

planejamento estratégico e

controladoria" comentaJoãoValmir
de Amorim, coordenador do curso,
ressaltando que o profissional que
deseja atuar nesta área deverá estar
munido de conhecimentos e

ferramentas adequadas, que vão

auxiliá-lo na conquista desse
mercado. Os alunos que desejarem
habilitação para omagistério superior
deverão cursar mais 45 horas/aula
dedicadas a disciplina de
Metodologia do Ensino Superior.

;

\

HOJE - 20 horas - abertura oficial
22 horas - show de rock no palco alternativo
SÁBADO - 10 às 21 h - abertura das exposições
10 horas - competições de bolão e tiro ao alvo
12 horas - almoço com prátos típicos de banana
13 horas - café colonial com variedades em banana
16 horas - concurso comedor de bananas
16 horas - brincadeiras no palco alternativo
21 horas - demonstração de danças gaúchas no palco alternativo
22 horas - baile com Banda Samuray
DOMINGO - 9h30 - Desfile pela Av.Getúlio Vargas até o Seminário
10 horas - benção dos participantes na entrada do Seminário
10 às 21 h - visitação às exposições
10 às 13 h - animação com Cia da Música
11 horas - competições de bolão e tiro ao alvo
12 h - almoço típico
13 às 17 h - animação com banda Alegria do Vale
15 h - apresentação de danças folclóricas e café
17 horas - concurso comedor de bananas
17 horas - brincadeiras no palco alternativo
18 às 23 h - soirée com banda Clarins de Prata

Censo revela crescimento da

Educação Especial e Infantil
FWRlANÓPOIlS - Às vésperas do

Dia da Criança - 12 de outubro-,
uma boa notícia para o setor. Dados
doCenso Escolar 2004, publicado na
última quarta-feira pelo Inep
(Instituto Nacional de Estudos e

Pesquisas Educacionais), emBrasília,
mostram que Santa Catarina teve

acréscimo no atendimento da

Educação Infantil desde 2003. Há

registro de avanços no atendimento
na Educação Especial e na de Jovens
e Adultos. Em todo Brasil, são 55
milhões de alunos matriculados na

educação básica, sendo 88% em

escolas públicas. EmSanta Catarina,
esse total chega a 1.723.679 de alunos.
Em um censo quemostrou creche e

pré-escola como os níveis de ensino

que apresentaram maiores

crescimentosno país, SantaCatarina
aparece com dados significativos
nesses segmentos educacionais. As
creches receberam'6.369 novos
alunos em 2004, enquanto na pré
escola o atendimento no estado
cresceu de 173.770, em 2003, para
176.457, neste ano.

Em instituições de Educação
Especial, os números aumentaram:
de 15.303 alunos, no ano passado,
pará 16.005 estudantes inscritos nas

(,

redes federal, estadual, municipal e
privada. A Educação de Jovens e

Adultos também apresentou
acréscimo no atendimento. De
45.562 alunos matriculados na

modalidade Ensino Médio, no ano

passado, onúmero passoupara48.780,
em2004.

No país, a educação infantil

apresentou a maior taxa de
crescimentono último ano: de 7,9%,
passando de 6,4 milhões de alunos,
em 2003, para 6,9milhões em 2004.
Os números do Censo Escolar 2004
foram publicados ontem no Diário
Oficial da União. A partir daí, as

Secretarias de Educação Estaduais,
Municipais e doDistrito Federal terão
30 dias para apresentar recursos para
retificação das informações
publicadas no censo.

Segundo o Inep, as informações
dessa pesquisa subsidiam políticas
públicas educacionais e a

distribuição de recursos para a

implementação de projetos.
Programas como o Fundo de

Manutenção e Desenvolvimentodo
Ensino, Merenda Escolar � Livro
Didático são alguns dos programas
que se baseiam nos dados doCenso
Escolar.

,
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Idosos contribuem com 540/0 da
renda familiar dos brasileiros

média, com 54% do orçamento
familiar. Os dados foram
apresentados hoje pela demógrafa,
Ana Amélia Camarano,
pesquisadora do Ipea (Instituto de

Pesquisa EconômicaAplicada) , que
discutiu os gastos públicos com

pessoas da terceira idade.
'

"Os idosos são considerados os

grandes beneficiados dos gastos,
públicos. Mas o debate não leva em
consideração a transferência da
renda do idoso para filhos e netos,

que tem efeito multiplicador
importante em 25% de famílias que
vivem com pelo menos um idoso.
Nessas famílias, mais do que

contribuindo 'com o orçamento
familiar, a renda do idoso leva a que
menos crianças trabalhem e

freqüentem mais a escola", disse
Ana Amélia. Ela lembrou que a

aposentadoria rural e O piso de um
saláriomínimo para aposentadorias
e pensões, instituídos na

Constituição de 1988, foram
decisivos para amelhora da renda
dos idosos.

Ana Amélia é autora do livro
"Os novos idososbrasileiros.muito
além dos 60?", lançado ontem

durante seminário com o mesmo

nome.Combase emdados do IBGE
e do banco de dados do SUS

. ,

�Atualmente, O

número de pessoas
com 60 anos ou mais

representa 9,6%

�a população do país

RIoDE}ANEIRO - As pessoas com

6'0 anos ou mais são 9,6% da

população, mas há pelo menos um
idoso em 25% dos lares brasileiros.
Nessas famílias, em geral
constituídas tambémpor filhos e até

netos, os idosos contribuem, em

(Sistema Único de Saúde); a

demógrafa traça umperfil dos idosos
brasileiros e discute o futuro da

população em umpaís como o Brasil,
em que o envelhecimento da

população tem acontecido em ritmo

acelerado, em conseqüência da

queda das taxas de natalidade e de
mortalidade.

APesquisaNacionalporAmostra
de Domicílios aponta população de
16,7milhões de pessoas com 60 anos
oumais, 7,3 milhões de homens e 9,3
milhões de mulheres. Também que
os idosos eram 6,4% da população,
em 1981; 8% em 1993, e chegaram
aos,atuais 9,6%.

'Mania de cidadania' seleciona 11 'escolas para etapa final
: }ARAGuA DO SUL - Dos 57 Germano Laffin foram contempladas. Nagel, Atayde Machado, Cristina Jaraguá do Sul.
inscritos, 11 trabalhos foram Nomunicípio de Schroeder, as eleitas Marcatto, Holando Marcellino Cada unidade escolar envolvida

�lecionàdos para o Concurso do foram as escolasmunicipaisBracinho, Gonçalves, Professora Gertrudes pôde escreve um projeto para o

Projeto Mania de cidadania, no Schroeder 3, Emílio da Silva, Sarita Steilein Milbratz, Renato Pradi, concurso, que finalizou as inscrições
Óltimo dia 30. Em Guaramirim, as Becker Rezende, Santos Tomaselli, Ribeirão Cavalo e Ribeirão Molha dia 23 de setembro, onde os temas

escolas Almirante Tamandaré e CastroAlves eValiVoigt.AnnaTõwe foram as escolas selecionadas em abordados foram autoridade, direitos
e deveres, eleição, honestidade,
inclusão, justiça, qualidade de vida,
solidariedade, entre outros.

Lançado pela empresa Weg em
março, o ProjetoMania de cidadania
visa a formação educacional das

crianças, trabalhando o exercício da
cidadania. A principal ação do

programa - idealizado emparceriacom
as secretariasmunicipal e estadual de
Educação - é a cartilha "Mania de

Cidadania", onde o conceito de
cidadania é dividido em verbetes, de
AaZ,

Os verbetes explicam conceitos de

biodiversidade, cooperação, direitos e
deveres, família, justiça, organização,
qualidade de vida, trabalho e

voluntariado, entre outros, Novemil
exemplares da cartilha, fartamente
ilustrada como personagemPlácido e
sua turma, foram distribuídos entre os
.alunos de terceira e quarta séries de
118 escolas públicas e particulares dos
cincomunicípios damicrorregião.

Os trabalhos selecionados serão -

apreseritados no dia 26 destemês, no
auditório da Unerj (Centro
Universitário deJaraguá do.Sul), entre
às 7h45 e às 12 horas, ondecada escola
terá 10minutos para explanação.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 39/2004-FMS

,

SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <'

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE
·

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para ampliação e reforma de 5 (cinco) Postos de
Saúde, com fornecimento de materiais e mão de obrá, a saber:

Lote Nome do Posto de'Saúde
1 RIO DA LUZ
2 TRtS RIOS DO NORTE

Endereço
Rua 857 - Sohnstiefe - JGS 473 - bairro: Rio

Desaição
Ampliação de 78,16m2 e Reforma.

Ampliação de 46,87m2 e Reforma,

Ampliação de 55,50m2.
Ampliação de 41 ,50m2.
Ampliação de 25,09m2.

Rua 879 - Maximino Beber - bairro: 3 Rios do Norte

: 3 ILHA DA FIGUEIRA Rua João Sanson - bairro: Ilha da Figueira
Rua Onélia Horst - bairro: Vila Lenzl: 4 DR ERICH KAUFMANN

; 5 GERMANO SACHT Rua Manoel F. da Costa - bairro:João Pessoa

: REGIMENTO: lei FederaI8.666/93 e demais alterações posteriores.
: PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA, dos ENVELOPES: até as 09:00 horas do dia iS de
: outubro de 20041 no Serviço de Protocolo desta Prefeitura.
: ABERTURA dos ENVELOPES: 09:30 horas do dia 28/10/2004 de 2004 na sala de reuniões.
: DATAS e HORÁRIO PARA VISITA TÉCNICA: 21/10/2004 - 13:30 horas; 25/10/2004 - 13:30 horas e
,

27/10/2004 - 13:30 horas.
RETIRADA DO ÉDITAL E ANEXOS: 1) O edital e anexos estarão disponíveis na Internet no endereço

sem qualquer custo, ou; 2) O edital e anexos - em CD - poderão ser

retirados na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, telefone (47) 372-80851 no
· seguinte endereço: RuaWalterMarquardt nO 1.111 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul- SCImediante
: pagamento de taxa de RS 30100 (TRINTA REAIS).
·

ORÇAMENTO GLOBAL DAS OBRAS: RS 220.469J5 (duzentos e vinte mil, quatrocentos_ e
sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos).
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou

pelo Fax (0**) (47) 370-72531 ou ainda pelos e-mails ou

Jaraguá do Sul (SC)I 08 de outubro de 2004

IRINEy PASOLD
Prefeito Municipal

• O projeto Mania de

Cidadania foi criado pela
empresa WEG em março
para trabalhar a formação
educacional dos
estudantes da

microrregião.

• Os 11 trabalhos

selecionados terão dez
minutos cada para

apresentação, que
acontece no próximo dia

261 no auditório da Unerj.

CP JURíDICO I�
.. Estatuto do Desarmamento I

I

Em 23 de dezembro de 20031 foi publicada a Lei 10.826/03 '

dispõe sobre armas de fogo, popularmente chamada de Est��ue i

do Desarmamento e encontra-se em vigor desde a data da
uto

publlcação, nos termos do seu artigo 37. sua

Até então, as questões relativas ao registro e ao porte de arl11ad
foqo, eram disciplinadas pela Lei 9.437/671 a qual fol, no entant

e
I

expressamente revogada pela nova Lei (Estatuto d�
Desarmamento - art36). .

.

Dentre as matérias abordadas pela nova lel, destacam-se duas: a)
regularização das armas de fogo não registradas; e b)a realizaçâ

a

de referendo popular para aprovação da prOibição da suo I
comercialização em todo o território nacional. . ,a I

Quanto a regularização das armas de fogo ainda não registradas
permitiu a nova lei que os proprietários solicitem seu registro:
apresentando Nota Fiscal de compra ou a comprovação da origem Ilicitai desde que no prazo de 180 dias após a publicação da Lei.Tal
prazo, entretanto, foi prorroçado, tendo como termo inicial, o dia Il
23/06/04. -.

Esgotado o prazo, o proprietário ou possuidor de arma defogon30
registrada estará cometendo o crime previsto no artigo 12, do
Estatuto do Desarmamento, o qual prevê pena de detenção de I
a 3 anos e multa, isto se a arma for de uso permitido. Se a arma:sem
registro for de uso restrito (pistola 7651 por exemplo), a pena ser!
de reclusão de 2 a 4 anos e multa.
Por outro lado, a novidade da Lei consiste na possibilidadédeó
proprietário ou possuidor da arma de fogo optar em não reglstrf
Ia e simplesmente a entregar na Polféia Federal, mediànte-o
recebimento de uma indenização em dinheiro (tanto faz se de
uso permitido ou restrito). Tal provldêncla, no entanto, deve seI
feita no mesmo prazo acima indicado, ou seja, em até 180 dias!
contar de 23/06/041 sob pena dei não havendo a entrega ou o

registro, incorrer nas sanções criminais acima expostas.
Vale ressaltar que o proprietário ou possuidor da arma; para
providenciar o seu registro ou a entregai não pode levá-Ia consigo
à Delegacia, sob pena de configurar o crime de' porte ilegal de
arma de fogo. Deverão os interessados comparecerem ao local
sem a armai ocasião em que será 'agendada uma data para que um

agente da polícia a busque no local indicado.
Já quanto à realização de um referendo popular previsto para
ocorrer em outubro de 2.005. Referendo popular é a consulta
feita à população para conceder ou retirar eficácia de determinado
ato governamental. t. "'", ,;

O ato que será objeto deste referendo, é proibição da

comercialização de arma de fogo e munição em todo o território
nacional (art. 35)1 que para ter validade (eficácia), dependerá da

aprovação dos cidadãos brasileiros, em gozo de seus direkdl

políticos.
.

Julio Max Manske, advogado da Cassuli Advogados Associadose
Professor de Direito Penal da UNERJ

.. DESARMAMENTO

Paraná é o ponto de partida da Caravana
O ministro da Justiçai Márcio Thomaz Bastos, começou ontem,p«

Curitiba, um périplo para ampliar a campanha de desarmamentOI
assinar convênios na área de segurança pública. A Caravana�
Desarmamento passará pelos 26 Estados e o Distrito Federal, dis�

110 início pelo Paraná é uma homenagem ao Estado, que foi �odero
no desarmamento e está dando demonstração de resultaaos�,�ro
uma cerimônia ele assinou diversos convênios liberando cer,a�1
RS 6 milhões do Fundo Nacional de Segurança pública.

... TRÁFICO

Justiça absolve os 15 vendedores de rins
A Justiça Federal em Pernambuco absolveu 15 homens iUI
venderam um de seus rins num esquema internacional d: tr� �
de órgãos, desarticulado no final de 2003 pela Operação BistUri;
Polícia Federal. A juíza Amanda Lucena, da 13" Vara Federal� a�old:
argumento do Ministério Público sobre a falta de condlçaód'�
acusados de entenderem a dimensão do fato e por terem ven,1
o rim por problemas econômicos.

. . . I �
Os nomes dos vendedores - que viajavam para a Afnca do Su ��
retirar o órqão, imediatamente transplantado em pacientes depa�
como Israel e Estados Unidos - foram mantidos em sigilo. De acoóll
com a juíza, os vendedores não receberam infor�aí!fi
consistentes sobre o procedimental assumindo, por escnto,

Ú

relação falsa de parentesco com os receptores.
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RTIVAS

,. SELEÇÃO •

. Ido treina bem eJoga contra aVenezuela

Ronda f, i o centro das atenções de quase todo o treino coletivo da
Ronal o o

. & •

G' C 'I
.

áo brasileira, nesta qumta-reua na ranja omary, o u timo antes

sel�Ç m a Venezuela, sábado, na cidade de Maracaibo. Ele esteve
do Jog� c�entiu dores na coxa e está confirmado no time titular. Seu
bem, na.o ediato, Adriano, estava de sobreaviso. Numa eventualidade,
reserva irn

te da Inter de Milão substituiria Ronaldo. E ele também fez um
oatacan

.

I tivo com muito empenho entre os reservas e travou uma
bom co e ,

.

J" N" ,

, 'partecorilozaguelroRoque uruor; Inguemesperava,porem,
disputa a '

destaque do coletivo fosse outro atacante: o segundo reserva

qU,e FO biano, autor de três gols, dois deles muito bonitos. O coletivo foi
LUIS a

R ldi h G 'h L"ld pelos reservas, por 3 a 2 - ona m o auc o e uoo.contra,
venCia fil-h' del dld

am para os titulares. No mai, nao avia como erxar e a o a
marcar .

id d & •

E
.

ão de Luís Fabiano. ''Tive as oportum a es e conren, stou aqutatuaç
d S- P I h' Ppara isso� disse o ex-jogador o : ao au o, oje no orto.I

II
II ,. FIGUEIRENSE

Equipese reapr�senta .. . .

O jogadores do Figueirense que viajaram para o RIo de Janeiro, onde
s

frentaram oVascodaGama, na noitedequarta-feira peloCampeonatoen
d d h

.

'doBrasileiro da Série A, se reapresentaram na tar e e oje no esta 10

OrlandoScarpelli,em Florianópolis. Para os atletasqueatuaram na partida,

apenas um trabalho regimerativ�, �o Scarpelli, com o preparador físico
Hudson Coutinho. Os demais Jogadores foram ao Centro de

Treinamento Figueirense/Casvig, em Palhoça, onde o técnico Dorival

Júnior comandou um treino técnico. Hoje, o alvinegro de Florianópolis
realiza treinamentos técnicos em dois períodos: de manhã, às 9 horas

no CT. e à tarde, às 15h30 no estádio Orlando Scarpelli.

� ESTADUAL

JuvenileJuniores retornam neste sábado
Na tarde de ontem, a Comissão deArbitragem da FCF definiu as escalas

dos jogos que abrirão o returno da 2a fase - Hexagonal, dos
Campeonatos Juvenil e Júnior da Série A1. O Figueirense conquistou o

título do turno e se vencer também o returno será campeão sem a

necessidade da disputa dos confrontos finais. Nos Juniores, é oCriciúma
que tem a vantagem por ter conquistado o turno. O Tiradentes EC foi

suspenso do Campeonato Catarinense da Série A2 pelo TJD e como a

participaçãodo clube na categoria Júniorestá vinculada aos profissionais,
o TJD suspendeu o Tiradentes também do Campeonato Catarinense

de Futebol Júnior da Série A1.

� FÓRMULA 1

Treinos livres começam emmeio a tufão
Na madrugada de sexta-feira um tufão entrou em Suzuka, provocando
chuva forte e ventos de até, 50 quilômetros por hora. E é com tempo
ruim que começam os treinos livres para a penúltima etapa do
CampeonatoMundial.Os carros vão para a pista às 23 horas (de Brasília)
e Rubens Barrichello, que enfrentou terremoto em Tóquio, tenta neste
fim de semana a terceira pole e a terceira vitória seguidas, na prova em
que Iakuma Sato se transforma em herói.O japonês pontuou em casa

nos dois últimos anos.
'

� DENÚNCIA
Caixa D'Água quer impugnar laudo
Luís Guilherme Gutman, advogado de Eduardo Augusto Viana da
Silva,tl'Caixa D'Agua, presidente da Federação de Futebol do Estado
do Rio de Janeiro (Ferj) há 19 anos, informou que está impugnando
na 7' Vara de Fazenda Pública o laudo pericial do Ministério Público
(MP), que acusa seu cliente de desviar mais de RS 866 mil por meio
de recibos fraudulentos, entre março e setembro de 2003. "Eu até
gostaria de saber aonde está tanto dinheiro. A perícia criminal está
errada. Os próprio peritos escreveram no laudo que não haviam
contadores para poder trabalhar. Além disso admitem, com registros
no papel, que não tinham todas as condições técnicas para avaílá-lo;
d�cI,arou Gutman, que classificou como "boato" a denúncia feita peloMini té P' .

,

seno ubhco (MP), na quarta-feira, acusando Caixa D'Aqua por
cnmes de formação de quadrilha, falsidade ideológica, fraude
processual e estelionato.

Extravio de documentos
Florestam lnd d
03 i ,_

. e Madeiras e Agropecuária Ltda., CNPJ 81.625.832/0001-

na'E�:crdoes e�taduais nas 251.905.667, 252.460.081 e252.460.090, situada

do su�a a Serr�nhaVelha,sln°,Três Rios do Norte,CEP 89.251-970,Jaraguá
no,ooóo�omunlca o,�xtravio de todos os documentos, livros, blocos NFs

00001 oa00125seneOl,00001 a00375,sérieAl,00001 a00125serieEl,

00001: 0��00 s�r!e B1, 00001 a 00625 série El, 00001 a 00500 série El,
50 sene Cl e acervos contábeis, pertencentes a firma acima.

�------------------------------�

Vem aí o 30• Festival Corpo Ativo de

Natação dia 21/10 às 19:30h
Faça a sua ins .

-

A inser' -
cnçao com a professora Jacqueline.

lçaoéurn b
.

llnn pe nnquedo para a campanha do dia das crianças e
V queno valor de RS 3 00enhasediv .

' .

As 'In .
_

ertlr conosco!!! Essa é sempre uma grande festa.
.

. sençoes . , ,

..
.

. "J� se encontram abertas e vão até o dia 07 de outubro.
-.�,�. '"

":'-

\ ,
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Malwee estréia hoje na 3a fase
do Estadual contra o Colegial

JULlMAR PIVATTO

�Falcão sentiu dores
durante a semana,
mas deve ser liberado

após os treinos

JARAGUÁ DO SUL - AMalwee
estréia hoje, às 21h15 em

Florianópolis contra o Colegial,
pela 3ª fase do Campeonato
Estadual de Futsal - Divisão

Especial. A equipe jaraguaense
está na chave E, que tem, além
da equipe da capital, a Anjo
Futsal e a Univali/Itajaí. Desse
grupo, classificam-se três para as

semifinais, juntamente com o

classificado da chave F, que tem
São Lourenço, Unoesc/São
Miguel, Seara e AABB/Chapecó.

O ala Falcão sentiu dores
durante a semana, mas deve ser

liberado nos treinamentos de hoje,
Já Ricardo está em Caxias do Sul,
onde trata de unia torção no

joelho. O supervisor técnico da
Malwee, Kléber Rangel, diz que
a equipe está preparada e também
mais motivada após a conquista
do título da Copa Sul-Americana.
"Esse título também trouxemuita

responsabilidade para a equipe.
Como time grande, precisamos
estar sempre dispostas a vencer",
comentou.

No último encontro entre as duas equipes, no dia 6 de agosto, a Malwee venceu em casa por 4xl

O outro jogo da chave será no

sábado; em Criciúma, onde se

enfrentam a Anjo Futsal e a

Univali. O sistema de disputas será
todos contra todos e os três

melhores se classificam. Após O

jogo em Florianópolis, a Malwee

Adesc busca repetir o bom
momento da equipe na Olesc

.SCHROEDER - AAdesc/Angerô/
Grameyer/Mime quervoltar ao bom
momentoque viveu no início do ano
até o vice-campeonato daOlesc, em
agosto.A equipe, que chegou a ficar
23 partidas sem perder, disputa a

partir de segunda-feira, a 5ª fase do
Campeonato Estadual de Futsal

Infanto-Juvenil em São Bento do
Sul. O técnico da equipe, Glauco
Behrens, reconhece que os atletas
tiveram uma queda de rendimento
após o final da Olesc.

"Naquarta fase, fizemos apenas
oito pontos, mas conseguimos a

classificação. Espero que essadecaída
tenha vindo no momento certo",
disse o treinador, lembrando a falta
de ritmo de jogo pode prejudicar a
equipe. "Mesmo assim não paramos
de treinar. Pode ser até que essa

queda de produção traga umamoti
vaçãomaior para a equipe", disse.

Ontem os atletas tiveram uma

palestracomo alaXancle, daMalwee,
que contou experiências de sua vida
profissional e, principalmente, nas
categorias de base. Parahoje, aequipe
terá uma palestra com Ademar Sa

ganski, ex-técnico doVoleibolde [ara
guá do Sul, e, no sábado, viaja parao
litoral onde faz um recreativona areia.

Além da Adesc, estão na chave
X, São Bento do Sul, Balneário
Camboriú e Chapecó. Behrens disse
que' a chave é muito difícil e que

agora vai começar a competição de
verdade. "Todas as equipesque estão
nessa fase tem forte tradição no Futsal
catarinense e agora, mais do que
nunca, precisamos estar preparados
para isso", comentou.

Equipe busca a reabllitáção em São Bento do Sul

\ .

faz duas partidas consecutivas em
casa. No dia 13, às 20h30, contra
a Anjo Futsal e no dia 16, mesmo
horário, contra a Univali.

JUVENIL - Já a equipe
Juvenil da Malwee viaja hoje para
Concórdia, onde disputa o turno

da 4ª fase do Estadual. Os:
jaraguaenses estão na chave N, �
juntamente com a equipe da casa, :
AABB/Chapecó e AD Hering. O;
returno será nos dias 29 e 30, no:
ginásio Wolfgang Weege, em:
Jaraguá do Sul.

Patrocínio chega e equipe de
Ginástica vai ao Pan-Americano 1

SÁO PAULO - Um pool de
patrocinadores, que reuniu de

pessoas como o bicampeãomundial
de basqueteAmaury Pasos ao apoio
de um hospital, permitirá a ida da

equipe brasileira de ginástica aoPan
Americano Juvenil de EI Salvador,
de 13 a Iódeoutulro.segundoconâr
mou ontem, a diretora técnica da

Confederação Brasileira de Ginás
tica, ElianeMartins. Os recursos da
CBG provenientes da LeiPiva foram
gastos na seleção permanente que
foi àOlimpíada de Atenas, em 2004,
e os clubes foram informados que
deveriam pagar pela viagem dos
atletas.

Também os clubes, como o

Flamengo e o Sere/São Caetano,
alegaram falta de recursos para
viabilizar a viagem que será na

segunda-feira, graças ao pool. Do

Flamengo, Jade Barbosa, que faz o:

duplo twist carpado de Daiane dos:
Santos, e a técnicaViviane Cardoso, :
terão sua participações pagas por �
Amaury Pasos. (AEJ

• Bruna Perandré da Costa

e o técnico Vladimir
Cheiko, da AA Guaru, serão
patrocinados pela
Prefeitura de Guarulhos.

• A AABB pagará a viagem
de seu atleta, Caio Américo

Costa, e o garoto de São

Caetano, Luís Augusto
Lori�i dos Anjos, o Guto,
será patrocinado pelo
Hospital Vita, de Curitiba.

Santa Catarina terá 190 atletas!
nos Jogos da Juventude no DF!

FLORIANÓPOLIS - Técnicos da

Fesporte e presidentes de federações
estiveram reunidos na tarde desta

quarta-feira na sede da entidade, em
Florianópolis, para discutir a

participação catarinense nos Jogos da
Juventude, que acontecerão de 4 a

14 de novembro em Brasília, A

delegação será formada por 190
,

atletas de até 18 anos divididos nas
modalidades atletismo, handebol,
vôlei, basquete, ginástica rítmica

desportiva, ginástica olímpica.:
natação, judô e tênis de mesa.

.

Cada modalidade será:

comandada por um técnico
campeão da Olesc, que terá com�:
missão escolher os melhores atletàs.:
da Olesc e [oguinhos Abertos, aléni:
demontar equipes competitivas, já
que os Jogos da Juventude
acontecem simultaneamente com
os Jogos Abertos, cujas sedes sãQ
Indaial, Pomerode e Timbó. :�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTES
FUTSAL

Equipes viajam para o·Oeste
em busca da classificação

JULlMAR PIVATTO

"",Meninas disputam a

única vaga contra

Concórdia, Seara e

Florianópolis

JARAGUÁ 00 SUL - As equipes
masculina e feminina, da categoria
Infanto-Juvenil, viajam na segunda
feira para oOeste de SantaCatarina,
onde disputam a classificação do
Estadual de Futsal. Asmeninas têm
um desafiomaior, já que disputam a

única vaga contra Concórdia (time
da casa), Seara e Florianópolis. Já os
meninos disputam ainda o turno da
5ª fase emJoaçaba e vão atrás de uma
das duas vagas contra Timbó e

Criciúma, além dos anfitriões.
A ADJ/ADV Aurora feminino

estáem segundona classificação, com
seis pontos, atrás de Concórdia, com
nove. Paragarantir a vaga, asmeninas
precisamsomarmaispontosqueo time
da casa e a estréia será às 19 horas
desta segunda-feira, contra Cefet/
Florianópolis. "O que pode complicar
é o nosso preparo físico, Chegaremos
de viagem e o cansaço pode diminuir

Equipe feminina terá um difícil desafio na cidade de Concórdia, buscando a única vaga da chave
um pouco o ritmo na primeira
partida", comentou o treinador da .

equipe, Maurício Berti, lembrando
que vai mudar a postura da equipe
para buscar a classificação.

"Se antes jogávamos com a

preocupaçãomaior de nos defender
e partir no contra-ataque, agora'

precisamos partir pra cima dos
adversários e definir a partida, já que
só a vitórianos interessa", informou o
treinador.

.

Já a equipe ADJ/Wizard/CEJ/
FME masculino disputa ainda o

turno da fase, em [oaçaba. Mas a

intenção do treinador Augustinho

Ferrari é conseguir omaior número
depontospossíveispara jogaroretumo,
que será em Criciúma, com mais

tranqüilidade. "Estamos com dois

problemas no elenco. Mineiro está

com uma lesão no joelho e não joga.
Café sentiu dores no treinamento e

ainda é dúvida", informa.

Hanmann e Kaelly/Marcolla se classificam para 2a fase
JARAGUÁ 00 SUL - As equipes

da Baumann e Kaelly/Marcolla
garantiram a vaga para a 2ª Fase do

Campeonato Aberto de Futsal, na
noite de quinta-feira, no ginásio da
Arsepum. A Baumann goleou a

Piramitrê pelo placar de 10x2 na

última rodada da primeira fase,
garantindo a sua vaga e a

classificação da Kaelly Malhas/
PostoMarcolla, pela chave "D", para
a próxima etapa da competição.

A rodada reuniu ainda outros

dois jogos em que os times apenas

cumpriam tabela - Eletropol!
Chapeação Jaraguá 9x8 Damasco
e Ponto Piso 6 x 5 Cachaceiros.
Outros seis clubes haviam se

classificado com antecedência.
Na segunda fase os times estão

divididos em duas chaves de quatro
integrantes: Icro Informática/
FrancaCalçados, Kiferro EC, Posto
Cidade/Sales Seguro e Kaelly

Malhas/posto Marcolla no grupo
"E"; Latoaria e Pintura Aristides,
Belmec, Cachaceiros e Baumann
na chave "F". A tabela de jogos
desta etapa será divulgada hoje.
Promovido pela Fundação
Municipal de Esportes, o

campeonato premiará os quatro
primeiros colocados com suínos

(lOOkg, 80kg, 60kg e 50kg) e

troféus e medalhas até o terceiro

lugar.

'Q.Uma í �.'
ex�.osao

'Ji'egrial
apoio

Fundação
Cultural
de JaraguA do Sul

J
I. J

,
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Antônio Conceição exibe o troféu' ao lado dos seus alunos

JARAGUÁ 00 SUL - O lutador
AntônioConceição voltou de Ponta
Grossa como título doCampeonato
de [iu- [itsu Submission. Ele competiu
na categoria Absoluto (sem peso

definido) , que reuniu oito atletas de
todo o Sul do Brasil. NoSubmission,
os atletas lutam sem quimono e

Conceição disse estar no seumelhor
dia e venceu as três lutas que

disputou de "formamuito rápida".
Na primeira luta, o adversário

deu um golpe proibido e foi
desclassificado logo no início. A

segunda foi a que demoroumais, já
que o adversário pesava 140 quilos,
contra os 84 de Conceição. "Tive
que usar uma estratégia de defesa
durante a maior parte do tempo.
Mas percebi que podia atacar e

consegui vencer por pontos",
informou.

A luta final foi contra um dos
lutadores mais experientes do Sul do
Brasil, conhecido como Paraná. "O

combate não durou 30 segundos. Saí
atrás na pontuação, mas surpreenm
o adversário e consegui finalizá-lo"
comentou Conceição, que agora�
preparapara as próximas competiçfu.
Neste fim-de-semana, acontece a

Copa Internacional de [iu- litsuem
São Paulo.

Conceição competiu com

apoio de PetCenter Shop, DerniC1j
Tironi Móveis, Revista Nossa
Imagem Colorama, Mega Tranze:
Pé, Só Larquin e Academia COfJll
emMovimento.
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Delirio Schwartz e a esposa
Iraci conferem as fotos da
Schützen de 2002

�
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SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

• CORREIO DO POV?
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At� o 'i;�a'l 'de outubro o Muse,u �mílio da ii;;

Silva estará expondo toda a históric d�o I(Schützenfest, que este ano entra na 1 '

d·
- São fotos, fatos e todas as peças

e Iça0. . I
-

d
publicitárias usadas na dlvu qoçco . a

festa, como carta�e�., folhetos e

mação A Ideia de resgatar aprogra
.

d f d
I 't' da da Festa dos Atira ores oi a
trale o

d M
.

E 'I' d S'I. e'técnica o useu mi 10 a IVO

etqulPéS da diretora Alcionl Ccnutto, que
a rav

, 'h' ,.

montou a primeira mostra a vanos

anos,

A exposição, sem dúvida, revela a cultura

dos imigrantes alemães e resgata a

história dos Sociedades de Caça e Tiro,

éjue enCQntrdram na redli�ação da

Schützenfest um ponto de apoio para a

preservação e continui?ade .das
agremiações, que surgiram [unto com

imigrantes olernôes, foram fechadas

durante a Segunda Guerra Mundial· e

retornaram com força e apoio da

sociedade na década de 80, mas

especificamente com a realização da 1

Schützenfesft em outubro de 1989.

Através,da exposição pode-se ter uma

idéia do desenvolvimento da Festa dos
Atiradores. Basta observar os cartazes d
festa para perceber que o evento

começou tímido e, ano após ano, foi
ganhandQ o aval do público e o respeit
dos atiradqres e integrantes dqs mais çJ
20 Sociedades de Caça e Tiro 'de
Jaraguá do Sul e região que promovem
a Schützenfest.
A expos.isãd mosttd as dlJOS fases da
Festa 4bsAtitodores.A primeira fase é

composto pqdotos rel.otivas ao tempo
em que a Schützenfest era restrita aos

integrantes das Sociedades e seus

familiares e os desfiles de rua não tinh
a pomposidade dos diosqluais. A
segundq.fase revela a Schützenfest a
partir de 1989, com fotos de bailes,
desfiles de rua e competições de tiro. {

Jaraguá'do Sul,SEXTA, 8 pe �utubro de 2004

@9l\e"df"rIIÚ G���,.
lf�uMgr.<ltili
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A�il,

Mahfud, que' durante
40 anos participou de
sociedades de tiro,

carabina 22,

Nova geração
o casal Delírio e Iraci Schawartz
também visitou a exposição e se
identificou em fotos da Schützenfest
de 2002. Eles fazem parte da equipe
de atiradores da Sociedade
Independente, no Bairro Garibaldi.
Na avaliação de Delírio a Sociedade
não existiria mais se nã'o fosse a

Schützenfest. O casal participa da
Festa dos Atiradores desde 1989.
Este ano, por motivos de saúde,
apenas Delírio vai à festa. Ele é vice
presidente da Sociedade uma das-

mais antigas de Jaraguá do Sul.

� r nças
o funcionário público aposentado Amadeus Mahfud, 78 anos, visitou a

.

exposição esta semana. Ele é um dos poucos jaraguaenses que teve a

OPortunidade de participara das duas fases da Festa dos Atiradores. Fotos suas

;tegram a exposição. Constam nos painéis da época que fazia parte do Clube

/radores, depois Baependi e Rondon e também da fase atua'!. "São 40 anos
e participação em Sociedades de Tiro", assinala Mahfud, que sente-se em casa
no Museu Emílio da Silva. "Nesse mesmo local trabalhei por 30 anos", revela o

fPosentado, que também tem se aventurado no relato escrito de passagens e
atos históricos de Jaraguá do Sul. '

I dmdeus Mahfud foi um dos fundadores da Sociedade Rondon, que participou
,.adSchützenfest pela última vez no ano de 2000, Depois a Sociedade fechou.
10 a a

r •

t'
.

. ft b'
nlS ona dessa agremiação consta de um relato escrito por Mah ud,

��tm à dis�OSiSão no acervo do Museu Emílio da Silva. De acordo com

h
ud, o painel que resgata a história da Sociedade Rondon é uma forma de

Omenage ' _

O
ar a agremlaçao.

v
apOsentado Daniel Graudin, 70 anos, também visitou o Museu ontem paraer O exposi -

f d f I I d d G d"d G
çoo e Con erir se a mostra está sen o ie a rea i a e. raun ln e

soeb uaramirim e afirma ter um acervo considerável de livros e documentos
re a hi t" dsono a região.

NlA'hIIA 'DE CI'DA!)ANIA

A solidariedade é um princípio
básico para a vida em sociedade.
Para entender o que é solida
riedade, você precisa compreen
der que todas as pessoas neces

sitam umas

das outras

para vive
rem bem.
Acrescente
uma dose a

mais de soli
dariedade
na sua vida.
Você vai ver

queo mundo
vai ficar mui
to mais bo
nito.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SEXTA,FEIRA,13 de outubro de 2004

I PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO II
De 8 a 14 de outubro

Cine Shopping Breithaupt
Jaraquá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

.

SALA

Blumenau - Rua Sete de Setembro

2,

FILME/HORÁRIO GtNERO SALA

Anaconda 2 AV
14:45 -17:00 -19:00 - 21:00

A Supremacia Bourne D/S
14:45 - 21 :30

A Vila
16:45 - 19:00

O Espanta Tubarão 2
14:00 - 15:45 -17:30 -19:15

D/S 3

FILME/HORÁRIO GtNERO

O Enviado
21:30

O Espanta Tubarões
13:30 15:30 17:30 19:30

DS

Resident Evil 2 Apocalypse
13:45 15:45 17:45 19:45 21 :50

Chamas Da Vingança
13:30 16:15 19:0021:45

Joinville - Rua Visconde de Taunay
,

: Si�LA FILME/HORÁRIO
�,------------------------------------

O Espa nta Tu ba rões
14:00 16:00 17:45 19:30

A Dona Da História
21:30 R

2
OTerminal
3:45 16:30 19:00 - 22:00 D

Programações sujeitas a alteração3 Resident Evil 2 Apocalypse
13:3015:3017:30-19:45 21:45

T

A Dona Da História
14:00 16:00 18:00

Anaconda 2
20:00 22:00

AV

A Supremacia Bourne
19:15 22:00

OTerminal
14:15 16:45

Rei Arthur
14:30 17:00 19:30 21:55

AV

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ \-Comédia/P � Policial! S-Suspense/ DC - Documentário/ R-Romance/ !-Infantil/FIC-Fkção

I Scar PROGRAMAÇÃO OUTUBRO I
- às 15h

Histórias de .Encantamento, com And réia da Silva Maciel -

Aluna do Curso de Formação de Contadores de Histórias. - às
16h

Histórias da rua onde eu morava, com Sirlene Müller
Aluna do Curso de Formação de Contadores de Histórias.- às
18h

_',"_�."'ii""'.iI O Mundo Encantado das Histórias, com Vilma Lilás - Aluna
do Curso de Formação de Contadores de Histórias. - às 19h

Três Histórias de Amor, com Mara Bittencourt Paulista -

Aluna do Curso de F�ormação de Contadores de Histórias.- às
20h

."Mostra de TeatrQ:�,º4 = Colégio Divina
Providência Dia 14: Para alunos desde o Maternal até 4" série
9h e 14h30 - Apresentação do Teatro: O Lago dos Cisnes 9h45
e 1 5h 1 5 - Apresentação do Teatro:O Rei Leão 1 Oh30 e 16h -

Apresentação do Teatro:Viva a Rilinha (xadrez) Dia 15: Para
alunos da 5" Série até a 8" Série !Pais, familiares e amigos 9h
e 19h - Apresentação do Teatro: Romeu e Julieta 1 Oh e 20h45
- Apresentação do Teatro: Auto da Compadecida 20h -

Apresentação do Teatro: Viva a Rainha (xadrez)
.. 5. CUltural cQID�Noli�õlYJi()fjolonista).Trata-sed,�rlliJ
dos mais importantes músicos brasileiros, apresentando-se
seguidamente na Europa, especialmente na Alemanha,
Áustria, Bélgica, França, tendo gravado mais de 30 discos
(entre LPs e CDs). No evento na SCAR, Nonato Luiz fará o

lançamento de seu novo CD, "BAIÃO ERUDITO", onde presta
Contos de Todos os Cantos .ss homenagem a Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.

Lendas Brasileiras, Histórias com Sergio Bello, de Florianópolis. 20h30 à partir 18h

Projeto "Escola Vai ao Teatro" Com apresentação de Teatro:

"O Cavalinho Azul" (03 a 12 anos)
8h 11 Oh - 14h / 16h

.Formatura UN�RJ
19h

16h

Contos de l,'odos Os Cantos
Baú de Histórias - Contos do Imaginário Ilhéu, com Renata
Ferreira, de Florianópolis. - às 16h

Contos de Assombração, com Rosilene Koehler da Silva,Aluna
do Curso de Formação de Contadores de Histórias. - às 17h
Bruxa Conta-conta, com Dianne Katie Konnel Chiodini,Aluna
do Curso de Formação deContadores de Histórias. - às 18h

Baú de Histórias, Contos do Imaginário Ilhéu, comRenata
Ferreira, de Florianópolis. - às 20h

'

l-q,h às 20h

j

PROMOÇÃO,
DIA DAS

CRIANÇAS
" ;;

10 BOTIC:A,RIO
i DOE UM BRINQUEDO EM

; BOM ESTAbO NAS

I LOJ'AS 0, BOTICÁRIO DE
JARAGUA DO SUL e

1 GUARAMIRIM E
; CONCORRA A UM

I KIT bOS NOSSOS
PRODUTOS. VAMOS

1 FAZER JUNTO (IM iDIÂ

! FELIZ PARA ÇRI�!;J�AS
I CARENTES.

!

\, PROMOÇÃO VÁI.lOA DE 15/09 À 09110/04.
"

'Informativo Paroquial
Missas

Sábado
15hOO Matriz
19hOO Matriz
1 7h30- S.Luiz Gonzaga
17h30 Rainha da Paz
19hOO São Benedito

Domingo
07HOO- Matriz
09hOO- Matriz
19hOO- Matriz
08h30 - Molha
08hOO Santa Luzia
09h30- N. Sra. Fátima

Nossa mensagem

"Ter Fé é sentir - se gratuitamente amado e

agradecer':

Nossa vida perde todo seu encanto se a

reduzirmos a obrigações ou deveres para com

Deus. Sim, o que antes de tudo nos acontece
. na vida é o amor gratuito de Deus. Por
iniciativa, tudo ele nos presenteia, a começar
pela própria. Essa é nossa primeira e

fundamental experiência de fé. E, diante disso,
nossa mais esperada reação deve ser a ação de

graças, que o Evangelho de hoje chama
também de fé: Receber gratuitamente e de

coração agradecer!

T

T

A

R

D

I CINE A
Da Redação/GB Edições

Jackass - Cara-de-pau - Vol. 3
Johnny Knoxville, Bam Margera, Chris
Pontius, Steve-O e companhia, esperam por
você neste volume três, da série "Jackass -

Cara-de-pau". Esta edição contém uma

seleção aleatória e malfeita de seqüência e

trechos mostrando momentos marcantes
da série. Absurdas birutices, armações e

atuações bizarras de um elenco imbecil e
turma de idiotas, que incluem Johnny
Knoxville recitando o discurso de

Gettysburg, enquanto uma barba de

sanguessugas vai sendo preqada em sua

cara, Chris Pontius tirando a roupa para o

deleite de cinco outro caras,Wee Man e

Dave England fuçando no lixo e

desenterrando um delicioso petisco numa

fralda, e um monte de outras louras.
Comédia - Ano: 2002 - Duração: 76
minutos - Cor 18 anos - Lançamento em

DVD

80b Esponja - Histórias do Fundo
doMar
Esta coletânia traz um dos desenhos mais
assistidos e queridos da atualidade. Bob
Esponja, que aprontará todas em grandes
episódios.Confira os episódios disponíveis
na coletânia: Festa do Calça Saltitante;
Monitor da Classe; Sofri um Acidente; O Dia
de São Valentim; Só Uma Mordida; O
Homem Sereia e o Mexilhãozinho; Chá Em
Terra Firme; O Papel e
o Sirigueijo Nasce de Novo. Destaque para o

episódio O Dia de São Valentim, onde Bob
Esponja manda Sandy entregar seu
presente de Dia da Amizade, para Patrick no
parque de diversões, local que os rapazes
estão passando o dia. Mas Sandy se atrasa.
Pensando rápido, Bob convence Patrick de
que ganhou um aperto de mão. Isso não

pega bem para Patrick. E se Patrick não está
feliz, ninguém ficará feliz.
Desenho/Infantil - Ano: 2002 - Duração:
111 minutos - Cor Livre - Lançamento em

DVD
.

o Retorno do Talentoso Ripley
Tom Ripley (John Malkovich) possui um
dom incomum: é capaz de imitar, com
perfeição, a assinatura, a voz, o modo de se

mexer, tudo numa pessoa. Para sobreviver
Ripley utiliza este dom das mais diversas
formas, até mesmo para cometer crimes.
Num de seus golpes ele consegue,
indiretamente, convencer Jonathan
Trevanny (Dougray Scott) a assassinar um
homem por uma grande quantia de
dinheiro. Porém o que Ripley não contava
era que a situação fugiria de seu total
controle.
Drama - Ano: 2002 - Duração: 110 minutos
- Cor 12 anos - Lançamento em DVD

Sob o Sol da Toscana
A escritora Frances Mayes (Diane Lane) leva
um susto quando sua melhor amiga a

aconselha a sair de San Francisco e lhe
presenteia com uma viagem de 10 dias para
a Toscana. Ao chegar na Itália, ela compra
impulsivamente uma casa quase em ruínas,
e acaba vivendo uma aventura repleta de

surpresas, amizades, romances que
mudariam sua vida para sempre.
Romance - Ano: 2004 - Duração: 113
minutos - Cor - 12 anos - Lançamento em

Vídeo e DVD

I
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I
Gelado de C hocolate e Café
Ingredientes: , colher (sopa) de maisena; ,

xícara (chá) de leite desnatado;' colher (sopa)
de chocolate em pó.l gema;' colheres (chá)

de adoçante líquido;' xicara (chá) de café forte

gelado; 2 claras em neve; gotas de baunilha a

gostQ.
Preparo: Dissolva a maisena em duas colheres

(sopa) de leite. Leve o restante do leite com o

chocolate em pó para ferver. Junte a maisena

dissolvida e ferva por aproximadamente'
minuto. Retire do fogo e acrescente a gema

dissolvida em um pouco de água. Adicione o

adoçante,o café e a baunilha. Leve a mistura ao

congelador,mexendo de vez em quando, até
ficar com consistência cremosa. Bata no

liqüidificador e leve novamente ao congelador
por aproximadamente 45 minutos. Retire, bata
mais um pouco e misture as claras em neve.

Coloque em taças individuais e leve

novamente ao congelador até ficar firme. Sirva
imediatamente.

•
•

I
1 Ovos Italianos
I Ingredientes:' cebola pequena

I ralad�; 2 col�er�s (sopa) de azeite
de oliva; mela xicara (chá) de

I molho de tomate; 3 ovos batidos;
I 2.colheres (sopa) de queijo prato
picado;' colher (chá) de sal.
Preparo: Doure a cebola na

metade do azeite. Junte o molho

I
de tomate,mexendo até apurar
um pouco. Adicione os ovos, o

queijo e o restante do azeite, e o

sal.Cozinhe em fogo baixo,
I mexendo delicadamente, até que
I o queijo derreta.Coloque em

I fôrmas refratárias e leve para
I assar em forno médio

I preaqueciClo, por 5 m{nutos.

I
I Sirva os Ovos Italianos C>
I acompanhado de torradas e folhas

'-de alface
"N'''>'''N''u'',,',m N

. ,=�mN''''''''''''''''HNN'';'_,.-""mNNN=Nm;,

No próximo dia 22 de outubro (sexta-feira), com inicio às
20hOO, na Sede Social do Circulo Italiano, será realizado o

d
nosso encontro mensal, com o tradicional "prato típico",
estacando-se a polenta e o macarrão caseiro, regado ao um

bom vinho.

CONVITE Jantar

Típico Italiano

Ingressos antecipados, na Sede (370-8636) na Floriani
E .

'

qUlpamentos e com membros da Diretoria e Coral.

Valor do ingresso: R$ 10,00 (dez reais).

Adquira seu ingresso antecipadamente.

Mousse de Morango Diet
Ingredientes:' , /2 xícara (chá) de
leite desnatado;' colher (sopa) de
gelatina em pó vermelha, sem sabor;
500 gramas de morangos frescos; 3
claras em neve;' colher (sobremesa) .. ::.:
de adoçante para cozinhar. ._

�

Preparo: Numa panela.coloque l '.'
xícara (chá) de leite e a gelatina, Leve":"
ao fogo brando,mexendo sempre até:"'"
levantar uma pequena fervura. Retire"
do fogo, deixe amornar e leve à -,�

geladeira até endurecer levemente, '.

Bata no liqüidificador o resto do leite -;
com os morangos. Despeje numa

•.

vasilha e junte com a mistura da

geladeira. Acrescente as claras

�e�icadamente e o adoçante por
:', .

ultimo. Coloque em taças e enfeite �,d

com morangos.
Dica: Para variar o sabor, substitua os:..
morangos por meio litro de polpa de,«
ma�c�á. �

Pastel de Legumes
Ingredientes: 2 xícaras (chá) de farinha de

trigo; 2 colheres (sopa) de azeite de oliva; ,
colher (chá) de sal.
Recheio: 2 xíCaras (chá) de brócolis cozido"
xícara (chá) de milho verde cozido;' xícara'
(chá) de palmito picado; azeite de oliva para
fritar.

Prep�ro: Misture a farinha de trigo, o azeite
de oliva, o sal e , O colheres (sopa) de água j
quente. Sove bem até a massa ficar lisa. Deixe l'descansar por 20 minutos. Abra a massa bem'
fina, em superfície lisa enfarinhada e co(te'2 ,

,retângulos. Recheie os pastéis com a mistura
de brócolis, palmeito e milho. Frite-os em
azeite bem quente e escorra em papel
absorvente.

Dic�: O recheio fica mais saboroso se refogar
a m.lstura de legumes cozidos com podeo
azeite e alho picadinho, colocando sal à gosto.

<l Nada como Variar o sabor dos alimentos. O
Pastel de Legumes será o sucesso absoluto no

lanche da tarde���=���=-�� �,���=J

Passeando por Cracóvia
(Uma familia na Polônia artigo da i,nternet"PIEROGI BRASILEIRO")
Eu convido a vocês para fazer este
passeio comigo através das fotos
abaixo.
Saímos de casa, cruzamos uma das
muitas pontes que passam sobre o

Rio Vístula e seguimos em direção
ao Castelo de Wawel que fica há
mais ou menos' quilômetro daqui.
O dia estava lindo e uma das
primeiras lindas imagens que
vemos fazendo este caminho é o
castelo deWawel visto da Ponte. É
um visual maravilhoso!

Caminhamos entre o Castelo e o Rio, passamos
pel.a Caverna do Dragão, em seguida subimos a

colma doWawel e fomos visitar os pátios
internos do Castelo.

.
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Vila Maluca é' a nova

aposta da Rede TV!
Por Erica Guarda/GB Edições

Emissora começa a investir em teledramaturgia e aposta no

humor para o público infantil e toda a família. Tudo indica que a

atração terá grandes semelhanças com o programa "Chaves"

A RedeTV! dá a largada para a sua produção de teledramaturgia,
com a estréia nesta segunda, véspera do Dia das Crianças, da série

humorística "Vila Maluca". Marcelo Carvalho, vice presidente da
emissora ressaltou em seu discurso de lançamento do programa

que as séries são boas apostas para quem quer seguir o rumo que a

TV brasileira vai tomar. Segundo ele, programas como "A Grande
Família" (Globo), "Meu Cunhado" (SBT) e "Turma do Gueto"

6. Cena de "Vila Maluca", gravada em frente a pensão de D.

Porpeta (Noerni Gerbellil, local onde a trupe de malucos deverá
se encontrar para aprontar maluquices pra lá de engraçadas

':,i>: I'1:' <>

'1<:'::0
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(Record) acabam com a história de que para dar
certo no Brasil tem de ser novela, "com mais de
180 capítulos para o público se identificar". Ainda

segundo o ele, "Vila Maluca" é o pontapé inicial

para que a RedeTV! produza novos seriados,
sitcom e minisséries.

Num espaço de 800 metros quadrados, construído 6.Cenas cômicas, 'pra lá de engraçadas farão parte

na sede da RedeTV! em Alphaville (SP), o cenário de "Vila dos moradores, nada normais de "Vila Maluca"

Maluca reproduz com fidelidade uma vila de operários, que pode
r..Quem e' Quem'. '.'"ser qualquer um dos bairros de Sã� Paulo, dos anos 50 e 60. São

sobrados, casas térreas e um grupo escolar, que levarão ao vídeo I Quinho - 15 anos Solteiro (Marquinhos): É o faz tudo na vila
a felicidade de viver em um ambiente que não sofre de I .Funcionário do Sr.Valentino, o dono das casas da vila,

problemas modernos, como a violência. Alegria e diversão. Essa I Bagunceiro, engraçado, preguiçoso, esquecido e incompetente
) Malandro, quase sempre se dá mal. Bordão: "O que, o que,o

'

é a principal proposta do seriado, que lança a RedeTV! no I queeeê?"
mundo da teledramaturgia. I
"Vila Maluca" será exibida de segunda a sexta-feira, com um I D. Porpeta - 50 anos - viúva (Noemi Gerbelli): É a mãezona de
novo episódio a cada dia, em dois horários: das 12h30 às 13hOO e I todos na vila.Tem uma pensão que quase nunca tem hóspedei

Quinho mora em sua casa e ela sempre tem dificuldades dedas 16h30 às 17hOO. As histórias, vividas pelos moradores da cobrar o aluguel dele. Bordão: Dá essa impressão?
vila, trarão, tanto para o público infantil, quanto para as demais

faixas-etárias, situações cômicas e inusitadas, bem próximas do
nosso cotidiano, colocadas de forma le�e e descontraída, tendo
muita semelhança com o seriadamexicano "Chaves", que é

exibido pelo SBT.

Aproveitando os recursos tecnológicos de que dispõe a

RedeTV!, "Vila Maluca" contará também com animações de

computação gráfica, com efeitos, vinhetas e um atrapalhado galo
virtual, o Adagesto Pataca que, diariamente, anunciará mais um

dia cheio de aventuras com a turma dessa vila maluca.
No núcleo de personagens encontram-se figuras não muito
distantes do nosso dia-a-dia: o avarento Sr. Valentino, a bela e

gentil Gigi, o atrapalhado Quinho, a italiana Dona Porpeta
(dona da pensão) e seu sobrinho vaidoso, o Gino. Tem ainda a

fofoqueira Espinafra, a zen Natureba, a professora Sigmunda Von
Froida, o rapper Ripi-Ropi e duas simpáticas bruxinhas, as irmãs
Sibélia e Cornélia. Além deles, têm outros simpáticos
personagens, alunos da escolinha da Dona Sigmunda, na qual
conhecimento e cultura serão passados em situações de grande
comicidade.
Marcado por cuidadosa produção, o seriado terá uma trilha
musical especialmente composta pelo músico e arranjador Nill
Bernardes. Os textos estarão a cargo de três autores muito

experierites: Claudia Dalla Verde, Edu Salemi e Dionísio Jacob,
que são velhos conhecidos das crianças por seus excelentes
trabalhos em séries premiadas da tevê, como "Castelo Rá-Tím

Bum", "Cocoricó", "Glub-Glub" e "Disney Club". Sigmunda Von Froida - 50 anos - casada (Duda MambertiJ:!
A direção geral da atração está a cargo de Cláudio Callao que, professora da vila.Um poço de cultura.Não existe perguntaquee�

não responda. Devido ao seu conhecimento gerol
recentemente, assinou a direção da novela "Canavial de Paixões", I

'

I" d I d e
_ • 'A " ,

constantemente e a e so tctta a pe os mora ores para r -

no SBT. Cláudio tem larga expenencia internacional em solvercontendas,tirardúvidasedecidirapostas.
dramaturgia, commais de 20 novelas sob sua direção. �

Plano de Ataque
"Plano de Ataque" é o relato definitivo de como e por que o presidente
George W. Bush, seu conselho de guerra e os aliados lançaram um

ataque preventivo para derrubar Saddam Hussein e ocupar o Iraque. O
jornalista investigativo BobWoodward, autor do já consagrado 'Todos
os Homens do Presidente", apresenta uma narrativa detalhada e

surpreendente dos bastidores deWashington, examinando as causas e

conseqüências da mais controvertida guerra desde o Vietnã. Com base
em 75 depoimentos e mais de três horas e meia de entrevistas

'

exclusivas com O presidente Bush, "Plano de Ataque" traça um mapa
das decisões tomadas durante 16 meses decisivos. O livro é também
uma história militar que revela a evolução do planejamento ultra
secreto da guerra no Iraque; e é, em parte, uma surpreendente história
de espionagem ao narrar uma missão clandestina da CIA no norte do
Iraque, seis meses antes do início da guerra.

Não Existem Heróis
"Não importa de que modo você tenha abandonado as montanhas -

exército, prisão, casamento, emprego -, quando volta, vinte anos

depois, a cidade inteira está de olho em você". Assim o americano
Chris Offutt começa, e explica, "Não existem heróis", seu segundo
livro de memórias lançado agora pela editora Rocco. O registro
autobiográfico com tons de ficção, e vice-versa, marca a obra desse
escritor que chegou a ser comparado com Ernest Hemingway, por ser,
digamos, um típico bronco americano com rica formação intelectual
e pendência para a literatura, pela combinação de narrativa seca e

exata com a preocupação em ficcionalizar histórias reais. Em "Não
existem heróis" relata sua volta para a cidade de Morehead, Kentucky,
para assumir o cargo de professor de literatura da universidade local,
e traz também lembranças de sua experiência anterior no lugar
como jovem estudante muitos anos antes. Os conflitos existenciais e

culturais de alguém que volta para um lugar familiar e lá se sente

como um estranho dão o tom da narrativa.

Guinness World Records

2005 - Livro dos Recordes
"Guinnes World Records", o mais

famoso livro dos recordes, chega
ao SOá aniversário numa incrível

edição de ouro, depois de atingir a

marca inédita dos 1 00 milhões de

exemplares vendidos em todo o

mundo. Fique por dentro dos
recordes nas mais diversas áreas:

Esportes e Jogos, Ciência e

Tecnologia, Feitos Incríveis e

muitas outras. Os temas? Tudo o

que você pode imaginar!Dos
clássicos:Qual é o carro mais

rápido? Quanto media o homem
mais alto que já existiu? Aos

bizarros: Qual é a aranha mais

pesada? Quanto mede a maior

pizza da terra? Confira os Novos

Recordes, com centenas de Fotos
Extraordinárias do mundo inteiro!
E ainda: Entrevistas Exclusivas com
recordistas e Textos Especiais que
celebram as conquistas mais

emocionantes de todas as épocas.
O lançamento é da Editora Ediouro
e têm 287 páginas.

I

ti"
Gino Porpeta - 20 anos- solteiro (André Correa): É o galã davilo,
Se julga a coisa mais bela já feita por Deus.Vaidoso ao extremo
não pode-ver um espelho que, automaticamente, ele se coloca'
em frente para se olhar. Bordão: "Burro não, Oe-sin-for-ma·do'

t
>1

I Sr. Valentino - 50 anos - viúvo (Duda Mamberti):O dono da vila
Aposentado, tem sua maior atenção à pensão que recebe,
Avarento, odeia gastar dinheiro, nem mesmo para arrumaras
casas da vila, que necessitam de manutenção. Bordão: "Pro mil
que vem ... que mal tem?"

. Gigi Valentino - 18 anos - solteira (Carine Quadros): Filha doSr,
I Valentino, é o contrário do pai. Doce, gentil, alegre e muitomei�:

. Adora ajudar a todos na vila. A mais bonita do pedaço, vive
sofrendo as investidas do galã Gino e do pobre Quinho,que
nutre por ela uma desvairada paixão.

D. Espinafra - 40 anos - solteira (Valquíria): A fofoqueira da vila,
Está sempre a par de tudo que acontece na vizinhança.Mal
termina de ouvir algo,já sai contando para todos, inventando
detalhes e acontecimentos.

Natureba - 30 anos- solteira (Liza Vieyra): O bicho grilo da tunm

Esotérica, politicamente correta, é naturalista e zen. Calma ao

extremo, não se abala por pouco, a não ser quando vê as pessool
comendo coisas gordurosas.
Cornélia (Valéria Sãndalo) e Sibélia (Lua h Gaivão) - 20 anos

solteiras. As 'duas irmãs bruxas da nossa vila.Vivem criando

poderosas poções, que quase sempre dão erradas.

u
MOSI

Da Redação/GB Edições

"É como entrar num túnel do tempo.Me olho no
,

espelho e vejo a Solange de 25 anos atrás" (Da atriZ

Solange Couto, a Joana de "Da Cor do Pecado")
\

"A importância do cinema na educação da crianç� é

enorme.Tudo o que a gente plantar agora ajudara a

definir o que elas serão quando adultos"_(Da atriz e

produtora Carla Camurati)

"Continuarei trabalhancfo de barrigão e tudo"(Da
apresentadora Angélica sobre continuar
comandando seu programa na Globo durante a

gravidez)

"Claro que sou vaidoso, senão não seria ator.Todo ator

tem vaidade ou então tem alguma coisa errada cO�e
ele" (Do atorMarcos Paulo, oAndrei de "Começar
Novo")

"Fazer tratamento ortomolecular é saúde! Antes eu

ficava cansada, estressada, e vi que era muito da
, 05

alimentação errada. Comia muito açúcar, não comia
alimentos certos" (Da atrizDeborah Secco)
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MALHAÇÃO
SEGUNDA - Bel pergunta a Leticia se ela vai ter
coragem de se mudar de cidade só por causa de
Gustavo. Cadu diz ao promotor que Liliane
mentiu para Flávia quando disse que a bota era

de couro. O supervisor da loja decide devolver o
dinheiro de Flávia.Lilianefica furiosa com Cadu e
ele acha que vai ser demitido. Vilma convida os

alunos do Múltipla Escolha para um shaw no

Giga. Marcelo fica radiante ao saber que Camila
não quer mais morar com ele. Vilma apresenta
um shaw em que as beatas de sua igreja fazem
versões religiosas das músicas da Vagabanda.
M�rcelo confessa para Beatriz que não sabia que
CUIdar de uma criança dava tanto trabalho e

agradece a ela por tudo o que ela fez durante
�antosanos.OshowdeVilma é um fiasco.Natasha
Joga mal de propósito para Leticia ganhar a vaga
e mudar de cidade. Vilma ajuda um senhor que
tropeça em frente ao Giga. Giovana diz a Letícia
que a vaga é dela. Marcela dá um beijo em
Gustavo.

TERÇA - Catraca não deixa que Natasha vejaMarcela e Gustavo juntos. Letícia os vê e fica
arrasada. Marcela acha que ela e Gustavo estão
n.amorando. Vilma comenta com o homem queajudou que está tentando consertar o altar de sua
IgreJa .•-�Cadu ganha uma gratificação e é
promovido por ter falado a verdade. Leticia fala
para Gustavo que vai se mudar de cidade parapoder se dedicar ao handebol. Gustavo fica

�rr�sa9°' Miyuki dança música lenta com
a eçao,que gosta. Beatriz diz a Rodrigo que ele

��I t�r �ue pa�ar de, freqüentar sua casa, pois
lú�: am�a �ao esta aceitando o namoro deles.

d ."

Jose ficam tristes, mas concordam com a

G������ de �etícia de mo�ar em <:utra cidade.

saber
con e,s�a pa�a Munia que nao gostou de

tentar�use letl�la vai se mudar, mas diz que vai

decid fquece-Ia. O senhor que Vilma ajudou
radia�tem:ncla� as obras da igreja, deixando-a
Gustavo' suea!nz percebe que uma foto de

Gustavod
rmu de sua sala. Marcela chama

e namorado,deixando_o pasmo.
QUARTA - G t .

gosta dela a

us avo expllc� para Marcela que
que seu

penas como amigo. Marcela diz a Bel

garante q�amo.rado� terminou com ela, mas

pergunta a � V?'. faze-lo mudar de idéia. Lúcia
ser feliz jo e�Cla se ela tem certeza de que vai
mas disfar�:n o handebol. Leticia fica abalada,
se recusand� gaarante que sim. Camila continua

chateação de Bconv!ver com Rodrigo, para
entrevista qu

_

eatnz. Gustavo diz numa

poder dedica�_�:� 6uer namorar ninguém para
queéporiss

a anda. Marcela ouve e acha
e Diogo comobgue ele não quis namorá-la.Camila
uma maraton I�am de matar aula para assistir a

ROdrigo diz a �e e seu programa de TV preferido.
que Camila m �tnz que eles não podem deixar
tempo para re��1 e nel�s, mas Beatriz pede mais
casa de Gust

Ver a Situação. Marcela entra na

Beatriz. Gusta��o com a chave que roubou de

queseusinstru ,Natasha e Catraca descobrem
mentosforam quebrados.

QUINTA - Gustav
�esmo perfume

o descobre uma carta, com o

dizendo que agora
das outr.as que recebeu,

amor deles. Natesf
nada mais vai atrapalhar o

(anta de que a r da fica possessa. Beatriz se dá
seu chaveiro e

a

f
e Gustavo deve ter roubado

vendedora de (OaS Dto dele. Ela lembra que a

perguntas sobr� Gmétlcos lhe fez um monte de
rna�u�a. Gustavo Ustavo e deduz que ela é a fã
POIICIa,dizendo pede que Beatriz não chame a

�"a sua bandaq�� a propagâflda pode ser ruim
eat.nz vai sair

mila s.e Irrita ao saber que
sentrrciümes do�om:odngo. Miyuki começa a
carro. Beatriz vê McuI adas de Cabeção com seu

�ndedora de cos����a no Giga e reconhece a

rn
Ostra r a Gustavo ICOS, mas não consegueatam aula para �u.em é. Diogo e Camila

��Ioca Os dois ��slstlr �V. Beatriz descobre e

qU�vencem Vilma a d��stlgo. Cabeção e Bel

Per � casais passa �m ball� no Giqa para

p,,�� e qUe Letlcia"'. t�nçar Junto. Natasha

medascartasdafã.s usando o mesmo

I
Finalmente
Adriane
Galisteu
assinou um

contrato de
quatro anos

com o SBT,na
tarde da última
segunda-feira.
Especula-se
que a loira
estreará ainda

, neste mês,

I comanda�do

Uma
atraçao

no final da
arde.
_"�rlN

Voltando à telinha
Rodrigo Santoro será uma das estrelas da microssérie
"Hoje É Dia de Maria", que a Globo pretende estrear em

janeiro, A atração faz parte da comemoração dos 40
anos da emissora.

Bonitão
Apesar de estar fora da telinha, Sérgio Marone está em terceiro lugar no
ranking dos atores globais que mais recebem cartas das fãs. O ator se

prepara para atuar em "Como Uma Onda", a próxima novela das seis.

Premiadas
Fernanda Montenegro e Xuxa vão receber o Prêmio Embaixadores do
Rio, dado às pessoas que promovem e divulgam a cidade do Rio de
Janeiro para o Brasil e o mundo.

Carnaval 2005
Preta Gil será uma das estrelas do Carnaval carioca, A atriz e

apresentadora estréia na avenida como destaque da escola Grande
Rio.

Título provisório
Especula-se que a Globo pretende estrear uma atração
nos mesmos moldes do "Sai de Baixo". O humorístico
teria o título provisório de "Salve-se Quem Puder", É

.

esperara para ver.

Ecológica
Lady Francisco mora numa cobertura, no bairro Laranjeiras, no Rio de
Janeiro e seu hobby é criar gatos e cachorros.

Adequando
Angélica resolveu adequar sua casa para a chegada do bebê e para
receber o futuro marido, Luciano Huck. Aliás, o casal é uma alegria só.

Aprendendo
Cauã Reymond vai interpretar um pescador na novela "Como Uma

Onda", que deverá estrear no horário global das seis. Por causa do seu

novo personagem, o ator está passando uma temporada numa aldeia
de pescadores, localizada no litoral de Santa Catarina, a fim de

aprender tudo sobre a profissão.

Coisas do amor
Fofoqueiros de plantão
andam espalhando que
Ludmila Dayer estaria
namorando,Vinicius Matos,
seu personal trainer, Em
tempo, a atriz vive a

sonhadora Daniele, em
"Senhora do Destino".

Dando a volta do cima
Depois de ter amargado o final de romance com Leonardo Miggiorin,
Júlia Almeida superou tudo e já tem novo amor.Trata-se de um

executivo italiano. É isso aí, a vida segue em frente,

SEXTA - Natasha acusa Letícia de ser a fã
misteriosa. Letícia não entende nada. Os alunos
do Giga estranham a idéia do baile, mas decidem
experimentar. Letícia explica que ganhou o

perfume que está usando de Lúcia,que o ganhou
de Beatriz. Gustavo deduz que Beatriz deve ter

conseguido o perfume com a vendedora de
cosméticos e briga com Natasha por ter acusado
Letícia sem provas. Natasha pede que Gustavo
entenda que ela acusou Letícia porque estava
nervosa. Gustavo perdoa Natasha e garante que
nada vai atrapalhar a banda deles.Marcela ouve e

fica furiosa.Camila e Diogo decidem verTV apesar
do castigo. Gustavo tenta se desculpar com

Letícia, mas ela é indelicada com ele. Marcela
explica para Bel o que vai fazer para seu

namorado voltar para ela. Diogo e Camila
compram roupas do seriado deTV num leilão;mas
depois descobrem que não têm dinheiro.Marcela
entra na casa de Gustavo, quando ele chega, vê
Mprcela esperando-o em seu quarto.

SÁBADO- NÃO HÁ EXIBiÇÃO

CABOCLA

SEGUNDA - Justino pede para conversar com

Mariquinha.Tobias diz a Justino que ele terá que ir
em sua casa se quiser conversar com eles. Bina
confessa para Chico que não se sente bem em

relação ao casamento de Zuca e l.uís. Chico
convence Bina de que ela está apenas com medo de

perder a filha. Zaqueu diz a Justino que ele está

ganhando a antipatia do povo por causa de sua

implicância com Tobias e que isso pode custar votos
a Neco.Xexéu sugere que Boanerges faça santinhos
com seu nome para distribuir para o povo.OVigário
fica horrorizado com a idéia, mas Boanerges gosta.
Belinha qarante a Luís que vai esquecer Neco de

qualquer jeito e aprender a amar seu futuro marido,
mas ele não acredita.Justino diz a Pepa que não vai
à casa de Tobias de jeito nenhum. Chico descobre

que Luís está doente e conta para Zuca, que fica

preocupada. Luís tosse e vê que seu lenço está
manchado de sangue. Bina percebe que Zuca está
chateada e não consegue descobrir por que.

TERÇA - Tobias se recusa a ir falar com Justino, mas

garante aMariquinha que ele vai acabar aceitando o
casamento deles.Justino fala para Pepa que Tobias
ainda gosta de Zuca eavisa que não vai perdoá-lo se

ele fizer Mariquinha sofrer. Zaqueu comenta com

Tobias que Luís está muito doente e pode morrer.

Macário entrega uma carta de seu filho a Belinha,
que a recebe sem muito entusiasmo.Zuca confessa

para Bina que Luis está doente de novo e pede que
ela a-deixe ficar com ele na fazenda. Bina se recusa a

deixar Zuca ficar perto de Luís,com medo de que ela
também fique doente. Tobias volta a pensar em
Zuca.Mariquinha percebe que Tobias está distante.
Zuca pede ajuda a Zé e Boanerges para convencer

Bina a deixá-la ver Luís, mas eles preferem não se

envolver. Macário diz a Xexéu que entregou a

Belinha a carta que ele escreveu passando-se por
seu filho. Ele conta que sue filho não quer saber de
se casar,mas garante quedará umjeito nisso.

QUARTA - Nastácio conta para Neco que Belinha
adorou a carta que recebeu do filho de Macário.
Neco fica preocupado com a possibilidade de
Belinha se apaixonar pelo noivo. Generosa percebe
que Tobias não está muito animado com o

casamento e se dá conta de que .ele ainda não

esqueceu Zuca.Boanerges conta para Luís que Zuca
está querendo ficar ao seu lado.Zuca fala para Bina

que não pode viver sem Luís.Boanerges fica feliz ao
saber que Belinha gostou da carta que recebeu do
noivo. Neco fala para Justino que acha que
Mariquinha vai fazer uma besteira casando com

Tobias, pois ele ainda gosta de Zuca.Justino ameaça
matar Tobias. Tobias confessa para Mariquinha que
tem pensado em Zuca.Belinha sonha que seu noivo
é Neco.Tina aconselha Mariquinha a não desistir de
Tobias. Generosa avisa Neco que Mariquinha vai
ficar falada se não se casar com Tobias.

QUINTA - Boanerges fica furioso por não ter sido
convidado para 6 casamento de Tobias. Luís não
sente melhora nenhuma depois de duas semanas

de cama e começa a se desesperar. Emerenciana
pergunta a Luís se não seria·melhor que ele fosse
para a Suíça se tratar, Bina e Zé decidem deixar que
Zuca vá para a fazenda de Boanerqes.Ernerenciana
fala para Boanerges que eles precisam avisar
Joaquim sobre o estado de Luis, para que ele
decida o que fazer. Xexéu e Macário distribuem os

santinhos para o povo durante a festa do
casamento de Mariquinha.Neco vê efica revoltado.
Justino bebe e decide acabar com a festa. Belinha
sonha com a próxima carta de seu noivo.Xexéu diz
a Macário que não pode responder à carta

enquanto não tiver um retrato do filho dele.
Macário confessa que seu filho está se recusando a

colaborar,mas garante que vai dobrá-lo.Boanerges
descobre que Macário e Xexéu estão distribuindo
seus santinhos edecide ir até a festa impedi-Ias ..

Obs: Até o fechamento desta edição, os

capítulos de "Cabocla" de sexta e sábado ainda
não haviam sido gravados.

COMEÇAR DE NOVO
SEGUNDA - Miguel agradece a Joana por ela ter
salvo sua vida, deixando-a muito emocionada.
Pedro diz a Leticia que saber que Anselmo o

aceitou mesmo sem ser seu pai os aproximou.
Anselmo fala para Maria que Andrei está tentando
conquistar Letícia. Miguel diz a Joana que vai

precisar da ajuda dela para se vingar de quem o

prejudicou.Joana pergunta a Miguel se ele vai dizer
a Letícia quem é, mas ele afirma que sua história
com Letícia pertence ao passado. Lucrécia fica
assustada por ter passado mal,mas não demonstra.
Sidarta obriga Doidona a dizer a Pepê que
alienígenas não existem. Pepê percebe que
Doidona está dizendo aquilo só para agradar
Sidarta. Murilo descobre que é apaixonado por
Carmem. Artur elogia Júlia, mas ela só consegue
pensar em Andrei. Joana conta para Moacir que
Andrei é Miguel e que ele pretende se vingar de
quem tentou matá-lo.Ademar tenta fazer com que
Dimitri lhe diga o que Lázaro falou a Andrei,em vão.
Olavinho começa a falar para Lucrécia que quer
ficar com Aída,mas ela ameaça passar mal de novo.
Carmem sonha com Paulo Roberto. Maria diz a

Pedro que Andrei está interessado em Letícia,
deixando-o furioso. Dandara recebe uma carta de

Doidona,que rasga sem ler.

TERÇA - Pedro manda Miguel se afastar de Letícia.

Miguel diz a Pedro que está indo embora de Ouro
Negro. Doidão se apresenta para Dandara
disfarçado e ela imediatamente gosta dele. Sidarta
se desespera ao saber que Doidona também vai
trabalhar no spa, pois acha que ela vai atrapalhá-lo.
Joana conta para Letícia que não é Miguel quem
está no túmulo que ela costuma visitar, pois ele foi
levado embora da cidade antes de morrer. Letícia
fica perturbadíssima com a possibilidade de
Miguel estar vivo e diz a Joana que não vai perdoá
Ia por ter mentido durante tanto tempo. Pedro fala
para Anselmo que Andrei está indo embora.
Anselmo diz a Pedro que quer tentar ser um pai
melhor para ele. Pedro não acredita que Anselmo
tenha mudado tão rápido, mas finge aceitar.
Dandara convida Doidão para almoçarem sua casa

e pede que ele tire o disfarce. Anselmo ouve Letícia
rezando e descobre que ela sabe que Miguel não
está enterrado em Ouro Negro. Betinho diz a

Márcia Anita que quer se desculpar com Teca por
tê-Ia magoado, mas Marcia Anita não deixa, Joana
diz a Xavier que contou a verdade a Letícia e fala
que acha que perdeu sua melhoramiga.

QUARTA - Xavier tenta fazer com que Letícia
desista de descobrir o que há na sepultura,em vão.

Miguel se despede de Anselmo. Doidona tenta

fazer um pudim para ser a avó normal que Sidarta
quer que ela seja.Doidão pede que Dandara venha
para Ouro Negro com ele. Ela se recusa, mas

confessa que vai sentir saudades. .Anselrno
consegue impedir Letícia de fazer uma loucura
para saber o que ha na sepultura de Miguel.Miguel

convida Adernar para ser o representante de seus

negócios em Ouro Negro e avisa que ele não pode
revelar nada a ninguém. Ademar fica muito
satisfeito. Miguel diz a Dimitri que conseguiu
deixar Lucrécia e Olavinho assustados e despertar
a cobiça de Ademar,como queria.Dimitri convence
Miguel a ligar para Júlia e se despedir. Mérilin não
dá o recado de Andrei a Júlia de propósito. Miguel
se despede de Joana, Xavier e Moacir, sem dizer a
nenhum deles que pretende voltar a Ouro Negro.
Márcia Anita percebe que Betinho não pára de
olhar para Teca e decide ir embora com Lucas.
Letícia avisa Anselmo que não quer mais ver Joana
ou ninguém da família dela.

QUINTA - Letícia diz a Anselmo que nunca vai
perdoar Joana por ter mentido.Miquel confessa a

Dimitri que está sofrendo por magoar Júlia e

Letícia, mas fala que nada pode atrapalhar sua

vingança, Ele pede que Dimitri suma com sua

metade da medalha. Teca exige que Betinho
mostre e Márcia Anita que eles estão juntos de
novo,mas ele não tem coragem.Mário é apanhado
por seu motorista. Teca confessa para Lucas que
ama Betinho,. mas diz que o admira muito,
deixando-o feliz. Lucrécia faz uma festa em família
para comemorar o aniversário de dezoito anos de
Branca. Kiko percebe pela primeira vez o quanto
Branca é bonita. Letícia descobre que o caixão de
Miguel está cheio de pedras e acusa Joana de ter
mentido para ela a mando de Lucrécia. Betinho
tenta conver.sar com Márcia Anita, que o esnoba.
Pepê sonha que está sendo transformado num

andróide pelos alienigenas. Isadora fica
preocupada ao perceber que Pepê ainda está
fantasiando sobre seres de outro planeta. Letícia
diz a Anselmo que Miguel pode estar vivo e que ela
precisa encontrá-lo, Anselmo fica arrasado, mas
promete ajudar Leticia. Dimitri diz a Miguel que
não sabe mais quem ele é. Júlia garante a Carlos
que vai esquecer Andrei de qualquer jeito.

SEXTA - Letícia diz a Lucrécia que sabe que há
pedras no túmulo de Miguel Arcanjo. Lucrécia
garante a Letícia que não sabe do que ela está
falando. Letícia discute com Lucrécia. Lucrécia
passa mal,mas Letícia acha que ela está fingindo e

vai embora. Branca encontra Lucrécia desmaiada.
Joana se sente culpada por ter demorado tanto a

contar a verdade para Letícia e se pergunta se não
deve revelar que Andrei é Miguel. Xavier diz a

Joana que a culpada de tudo é Lucrécia e pede que
ela não faça nada precipitado. Sidarta fala para
Lucrécia que ela precisa ir para um hospital.mas ela
se recusa. Branca e Olavinho ficam muito
preocupados com Lucrécia. Lucrécia diz a Branca

que está morrendo e pede que ela se case com
Abel.Arturfala para Júlia que quer reatara namoro
com ela. Júlia concorda em dar outra chance para
Artur, mas avisa que ainda não esqueceu Andrei e
precisa ir com calma. Ademar, radiante, anuncia
para Carmem que ela está grávida. Murilo ouve e

fica muito triste.Dandara não passa em um teste de
dança e fica arrasada, sentindo saudades de
Doidão. Neusa a aconselha a ir encontrar sua

família em Ouro Negro,mas ela se recusa.

SÁBADO - Miguel sofre por não poder ficar com
l.etlcia: Letícia diz a Anselmo que tem certeza de
que era Miguel Arcanjo ao telefone, atendendo ao

chamado dela. Anselmo fica apavorado. Júlia fica
furiosa ao ver suas fotos na revista e acha que o

escândalo vai atrapalhar sua carreira. Dimitri e

Miguel chegam em Moscóu. Ademar cerca

Carmem de cuidados por causa da gravidez, mas
continua não deixando que ela faça o que quer.
Murilo diz a Rico que perdeu as esperanças de ficar
com Carmem depois que ela está grávida de
Ademar. Rico fica chocado ao saber que Branca
talvez fique noiva de Abel. Linda percebe e se

entristece. Lucrécia insiste para que Branca seja
gentil com Abel. Mérilin finge para Júlia que está
arrasada com as fotos, mas garante que os

produtores do programa não vão deixar que ela
continue no papel. Artur diz que vai fazer de tudo
para impedir que Júlia saia do seriado e conta para
Mérllin que ele e Julia voltaram a namorar. Mérilin

fica furiosa,mas disfarça.Betinho conta para Márcia
Anita que Pepê acha que ela e os pais são
marcianos. Márcia Anita ridiculariza Pepê, que fica
furioso. Rico se insinua para Simone, mas ela fala
que já tem um par melhor do que ele. Anselmo

garante a Letícia que Miguel morreu, mas ela não
aceita.

SENHORA DO DESTINO
SEGUNDA - Eduarda encara Viriato. Maria do
Carmo garante a Giovanni que eles vão conseguir
provar a inocência de Viriato. O Barão e Laura
lembram que Mrs. Robinson já foi namorada de
Leonardo e desconfiam que ele tenha armado uma
cilada para Viriato. Nazaré pergunta a Isabel
detalhes sobre sua noite com Edgard, deixando-a
incomodada. Viriato conta sua história a Eduarda,
que acredita que ele é inocente, deixando-o
radiante. Eduarda anuncia que acredita que Viriato
é inocente, para desespero de Leonardo e Gisela.
Edgard diz a Isabel que acredita na inocência de
Viriato, mas acha que o escândalo vai afetar o

restaurante. Dirceu manda que Cláudia não revele
nada a Isabel e Nazaré por enquanto.Ubaldo conta
para Dirceu que Viriato está sendo acusado de ter
atacado Mrs. Robinson e ele se lembra de que a viu
em frente ao restaurante com Thomas. Eduarda diz
a Leonardo que vai sair de casa. Leonardo dá um

tapa em Eduarda e depois passa mal de emoção.
Eduarda fica triste por ter magoado o pai, mas não
volta atrás. Gisela garante a Eduarda que vai tentar
entender a opção dela. Eduarda vai se hospedar na
casa do Barão. Rita vê Cigano entrando com malas
no carro de Constantino.

TERÇA - Dirceu fala para Thomasqueele deve estar
envolvido na história, pois .também é um

pretendente de Eduarda.Maria do Carmo se recusa

a sair da delegacia enquanto Viriato estiver preso.
Dirceu aconselha Thomas a pedir que Mrs.
Robinson volte atrás em sua acusação se não

quiser que o caso seja publicado em sua coluna,
Viriato é solto. Maikel avisa para Rita que Cigano
disse que ia viajar.Giovanni descobre que a mulher
que entrou no motel com Gilmar é a mesma que
seqüestrou Lindalva. Nazaré diz a Isabel que tem
certeza de que Edgard não presta, pois tem o

sangue de Madame Berthe. Constantino fala para
Rita que Cigano não lhe falou para onde ia, mas
pede que ela não se preocupe. Rita desconfia, mas
acaba ficando feliz por poder namorarConstantino
em paz.Maikel diz a Daiane que acha que Sbao Lin
está querendo voltar com ela, mas ela garante que
não gosta mais dele. Edgard vê que o restaurante
está com mais clientes do que nunca, todos
querendo conhecer Viriato. Eduarda vai até a casa
de Viriato comemorar com ele e sua família.
Eleonora percebe que João Manoel está um pouco
estranho com ela e com Jenifer. Rodolpho pede
que Aretuza conte para Dirceu sobre o namoro

deles,mas ela pede mais um tempo.

QUARTA - Dirceu diz a Nazaré que quer falar com
Cláudia sobre um pedido de estágio que ela lhe fez.
Maria do Carmo fala para Leandro que sente a falta
de Dirceu e ele confessa que também sente falta de
Nalva. Dirceu explica para Cláudia que veio vê-Ia
pormedo de que ela não conseguisse mais manter
a calma diante de Nazaré.Nazaré pergunta a Dirceu
se seu interesse por Cláudia é puramente
profissional,deixando-o chocado. Leonardo vai até
a casa do Barão tentar conversar com Eduarda e

fica furioso ao saber que ela foi dormir na casa de
Viriato. O Barão aconselha' Leonardo a tentar

entender Eduarda. Leandro telefona para Nalva e

descobre que ela foi embora da Itália sem dizer
para onde. Regininha aparece na casa de Giovanni,
dizendo que fugiu da casa dos tios e quer se
esconder ali. Danielle avisa a Giovanni que vai
deixá-lo se ele der o posto de madrinha da bateria
de volta para Regina. Dirceu convida Cláudia para
fazer um estágio em sua coluna, deixando-a
emocionada. Giovanni anuncia que já decidiu
quem vai ser a madrinha da bateria,mas quer falar
com Danielle primeiro. Sebastião pergunta ao

advogado de Josefa em que termos ela lhe deixou

o carro. Nazaré ouve e fica tensa. Leonardo vai até a

casa deViriato.

QUINTA - Leonardo diz a Eduarda que vai aceitar seu
namoro com Viriato,mas pede que ela volte para casa.
Nazaré coloca uma máscara de beleza no rosto para
poder conversar com Leandro. Viriato confessa para
Maria Eduarda que não acredita que Leonardo tenha
aceito o namoro deles de uma hora para a outra, mas
ela resolve dar uma chance ao pai. Leonardo

cumprimenta Viriato. Viriato decide oferecer um

jantar aos pais de Eduarda para comemorar. O

advogado fala para Sebastião que Josefa lhe deixou
de herança o carro e tudo o que estava dentro dele.
Reginaldo garante a Josivaldo que os médicos vão
dizer que ele não pode ganhar a vida por conta
própria e isso fará com que ele precise de urna

pensão.de Maria do Carmo. Dirceu fala para Maria do
Carmo que encontrou Lindalva. Leandro diz para
Isabel que a ama e lhe dá um beijo.Nazaré vê e dá um
escãndalo, dizendo que Isabel não pode se envolver
com outro, pois já é namorada de Edgard. Isabel
explica a Leandro que realmente está namorando
Edgard.Ele vai embora arrasado. Maria do Carmo fica
pasma ao saber que Lindalva é Isabel e decide ir até o

restaurante falar com ela. Leandro e Cláudia se

conhecem e se identifica'm um com o outro. Shao Lin
fala para Aurélia que quer ficar com Oaiane e assumir
seu filho. Giovanni decide que Danielle será a

madrinha da bateria neste ano e Regina retomará seu
posto no próximo carnaval. Maria do Carmo encara

Isabel.

SEXTA - Maria do Carmo começa a chorar diante de
Isabel, que não entende nada. Dirceu vê Nazaré se

aproximando do restaurante, mas consegue fazer
com que ela se afaste.Maria do Carmo abraça Isabel
sem dizer nada e ela acaba chorando também.Dirceu
leva Maria do Carmo embora. Viriato garante a

Leonardo que vai deixar o passado para trás em

nome de Eduarda e convida ele e Gisela para o jantar.
Maria do Carmo decide voltar no restaurante e

conversar com Isabel, mas então a ouve falando no

telefone com Nazaré e se controla. Ela garante a

Dirceu que sabe que vai ter que agir com calma.
Viriato se espanta ao ver que o restaurante está cheio
de mulheres querendo conhecê-lo. O Barão diz a

Laura que só vai ter certeza se Leonardo aceitou o

namoro de Eduarda depois do jantar. Aurélia diz a

Daianeque Shao Lin quer assumirseu filho.Leandro e
Cláudia ficam juntos.Djenane exige mais dinheiro de
Nazaré. Dirceu chega com Maria do Carmo em sua

casa e encontra Rodolpho e Aretuza aos beijos.
Nazaré decide pegar mais dinheiro de Maria do
Carmo. Aretuza e Rodolpho confessam a Dirceu que
estão namorando. Sebastião fica furioso ao saber que
Regina voltou,masGiovanni consegue fazer com que
ele se controle. Leandro garante a Cláudia que uma

ligação como a deles dois vai durar para sempre.
Maria doCarmodiza Dirceu que quer voltar para ele.

SÁBADO- Dirceu fala para Maria do Carmo que ela só
quer voltar com ele porque ele achou sua filha. Maria
do Carmo garante que não é isso, mas não consegue
convencê-lo. Maria do Carmo vê de longe Isabel
beijando Edgard.Sebastião diz a Regina que ela pode
voltar para casa, mas não vai sermadrinha.da bateria.
Cláudia fala para Leandro quequeresperarum pouco
antes de contar para Isabel que eles estão juntos.
Maria do Carmo pede que Cicera faça uma faxina no

quarto de Lindalva. Angélica combina com Maria do
Carmo que vai se casar com Plínio dali a três meses.

Rita fala para Maikel que vai assumir de vez seu caso

com Constantino, Daiane diz a Shao Lin que quer que
ele assuma seu filho, mas não quer voltar com ele,
deixando-o arrasado.O Barão sugere a Laura que eles
convidem Maria do Carmo e Sebastião para o jantar.
A bolsa de Daiane estoura, embora ainda não esteja
na hora do bebê nascer. Josivaldo vê que Maria do
Carmo mandou arrumar o quarto de Lindalva e acha
que ela tem novidades sobre a menina. Nalva
aparece na casa de Leandro.Aretuza pede que Dirceu
seja padrinho de casamento dela e de Rodolpho.
Leandro diz a Nalva que está gostando de outra

pessoa., Sebastião mostra a Dirceu o quadro que
Josefa lhe deixou.
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Chopard, a nova mania
das celebridades
Tradição e arte são alguns dos ingredientes do
exclusivo mundo Chopard. Em 1860, na
pequena vila de Sonvilier, na região agrícola de

Jura, Suíça, começava uma história de luxo e

glamour que até hoje encanta gerações e seduz
o mais seleto grupo de pessoas em sua constante

busca pela exclusividade e sofisticação.
E foi ali, no vilarejo gélido habitado por
camponeses, que aos 24 anos o visionário Louis

Ulysse Chopard fundou seu primeiro ateliê de

relógios, que mais tarde se tornaria referência
mundial na excelência em design e rigoroso
critério de seleção de pedras.
Vendida na década de 60 para a família de Karl
Schefeule, quase 150 anos depois de sua

fundação, a Chopard consolidou sua marca no

segmento da alta joalheria mundial. A riqueza
de detalhes, matéria-prima de alta qualidade, a
dedicação e trabalho minucioso aplicados a

cada peça conferem à marca o status e a

credibilidade característicos das seletas marcas

do mercado de luxo.
O desejo que suas jóias provocam, traduzem a

satisfação em possuir algo que é único e

incomparável - a suave sensação de pertencer a
um mundo à parte em que são necessárias doses
extras de elegância, estilo e olho clínico para
reconhecer o que há de melhor e mais especial
nas diversas áreas deste mercado.

revertida para a mesma entidade.
Este é o universo Chopard; um cenário

repleto de charme, muita classe, para aqueles
que sabem apreciar o melhor que vida tem

para lhes oferecer.

A Chopard possui uma ampla gama de [>
Produtos, desde os charmosos clássicos da
marca como as elegantes peças Happy Spirit,
os exóticos itens Ice Cube, além das linhas

Happy Diamonds e Happy Fish encontrados nas

jóias e relógios, as fascinantes jóias Golden

Diamonds, trabalho exclusivo em que o ouro

recebe lapidação de diamante, até sofisticados
acessórios como bolsas, óculos e echarpes

ÁRIES - Dificuldades na vida doméstica e muito mau humor e o que
pressagia o fluxo astral deste dia para você. Evite as discussões
precipitadas e seja mais inteligente que tudo sairá a contento.Tudo
indica que você estará se sobressaindo em atividades que exijam um

elevado grau de comunicação.

TOURO - Harmonia amorosa e familiar.Você entra agora num período
místico. O desejo de desvendar os mistérios do ocultismo e do
sobrenatural estará fazendo com que você procure conhecer mais

profundamente os elementos da magia em seu aspecto positivo.

GEMEOS - Terá muita paz íntima e que deverá colaborar
decisivamente na solução de seus problemas financeiros e

profissionais.A vida amorosa trará satisfação e em passeios,muitas
aleqrias.Melhora da saúde.

CANCER - O bom aspecto astral denota neste dia lucros e

adiantamentos pela perspicácia nos negócios, por meio dos pais ou
por personalidades governamentais. Aguarde momentos intensos,
carregados de muito romantismo e sensualidade.

LEÃO - Atritos com parentes, perda de amizades e o sistema nervoso

um tanto quanto agitado, estão previstos para você neste dia, Aja
com perícia e inteligência, que terá um dia razoavelmente bom,

VIRGEM - Originalidade em seus pensamentos e total independência
mental, está previsto para você hoje, Sentir-se-á mais atraído ao
estudo de ciências e as experiências psíquicas, É hora de você buscar
um ponto de equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal.

D. Os relógios da marca Chopard são cobiçadissimos e

podem ser encontrados nos pulsos de várias
celebridades

A Chopard possui uma ampla gama de produtos,
desde os charmosos clássicos da marca como as

elegantes peças Happy Spirit, os exóticos itens Ice

Cube, além das linhas Happy Diamonds e Happy
Fish encontrados nas jóias e relógios, as fascinantes
jóias Golden Díamonds, trabalho exclusivo em que
o ouro recebe lapidação de diamante, até
sofisticados acessórios como bolsas, óculos e

echarpes.
As divas e estrelas do cinema também já se

renderam ao fascínio de Chopard. A marca é peça

obrigatória nos tapetes vermelhos de todo o mundo

freqüentemente desfiladas no Oscar e no Festival
de Cinema cle Cannes, que Jecebe sua assinatura �

nos figurinos de celebridades como Catherine
Deneuve, Sharon Stone, Elizabeth Hurley, Elton
'[ohn, Roddg'b' Santõro'emais'uma série de estrelas
internacionais.

Sir Elton John tem uma relação especial com a

marca. Há seis anos promovem em parceria o

evento beneficente White Tie & Tiara Ball, que
arrecada fundos para a entidade "The Elton John
AIDS Foundation", além da linha de relógios
exclusivos, reeditada anualmente e com renda

<'

<l As divas e estrelas do cinema também já se renderam
ao fascínio de Chopard. A marca é peça obrigatória nos,

tapetes vermelhos de todo o mundo freqüentemente
desfiladas no Oscar e no Festival de Cinema de Cannes,
que recebe sua assinatura - nos figurinos de
celebridades como por exemplo a bela Elizabeth Hurley,
entre muitas outras famosas e famosos

LIBRA - 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,
Êxito profissional e social.

ESCORPIÃO - Dedicar-se a rotina é o melhor que pode fazer neste
dia.Terá uma idéia feliz a respeito dos seus próprios assuntos. Adote
uma atitude mental positiva e otimista e tudo sairá bem. Mas não
deixe de analisar as prováveis soluções colocadas por terceiros.

SAGITÁRIO - Sua possibilidade de êxito serão ampliadas hoje, de
acordo com a disposição que levantar para o trabalho, Enfrente as

pequenas dificuldades com entusiasmo. Não esmoreça. Fase
excelente. Procure eliminar do seu vocabulário, o termo impossível.

CAPRICÓRNIO - Fase propícia com oportunidades de
aprimoramento pessoal, mental, intelectual e psíquica. Suas idéias
serão analisadas por pessoas amigas e alcançarão êxito. Dia em que
receberá boas sugestões para solucionar de vez suas dificuldades
financeiras,

AQUÁRIO - Amigos lhe darão alguns desgostos e a pessoa amada

poderá ressentir-se de falta de atenção. Cuide para que seu poder de
concentração e discernimento estejam favorecidos e aprimorados

PEIXES - Se puder vá ao cinema ou teatro e terá oportunidade de
aprender alguma coisa boa enquanto se diverte em companhia das
pessoas que estima ou de alguém especial. Contudo, evite revelar
seus segredos ou assuntos pessoais porquê será prejudicado.

A mo. quiriu a partir da m um Pa
de caráter muito efêmero, tendo estabeleci o uma ima�
de frivolidade principalmenteapós····a décadade·····1960 qua
a maneira de produzir em massa ganhou força e firmou�
como modo de produção em fábricas do mundo inteiro,

Esta imagem que se propagou da moda é fruto da chama
"era da globalização ", das décadas onde tudo se faz
meios digitais e mecânicos, onde nós somos os integrant
desse sistema, que seguidamente invade nossos corpol
ambientes modificando-os sem que haja tempo para
adaptarmos.

Essa rapidez com que tudo nos é apresentado e descarta
permite que tenhamos acesso a diferentes áreas do 910
onde podemos fazer diversas interconexões construi�
pontes entre pessoas, coisas, culturas ...Essas conexi
acabam causando uma série de misturas, o que acarreta
maioria das vezes em uma problemática de identidades,
seja, acarreta na perda dos nossos valores culturl
Podemos analisar este fato através da moda que circula
nossa sociedade, esta moda que não esta restrita apenas
vestuário, mas abrange outros segmentos, como

arquitetura, o mobiliário, o automobilismo, a alimentação,
lazer, etc.

Essas atividades que fazemos durante o decorrer do dia, [
os objetos que possuímos, que adquirimos, acao
denunciando o impacto que essa "modernidade" causa

nossa sociedade: adquirimos constantemente obje!
roupas, feitas para não durar ,que tem seus valores cultur
identificados como frivolidade; o corpo tornou'

mercadoria para a venda de outras mercadorias, tornan

se uma vítima da moda no trabalho agressivo dos meios

comunicação. A escritora, Diana Gaivão em "A moda

corpo, o corpo da moda" frisa também esta questão
ressalta que temos uma facilidade muito ampla em tr

de máscaras e assumir outros papéis sociais ao longo do

e ao longo da nossa vida pois as estruturas postiças
transformam nossas corpos estão presentes e dispostasl
montes. em nossos ambientes.

Esta constante busca pelo belo e pela novidade que en�,
tudo sem reflexão ,se faz necessária como o combusO
para o sistema que ignora tudo que não apresente o lu�ro
que passa por cima da memória daquilo que ja
inventado.

Parece que dentro dessa agitação de mercados é qu

impossível preservar nossas heranças, nossa identidade:!
que gera preocupação, afinal, o que acontec�ra
perdemos nossa essência, a nossa origem ? Acredito �

uma das questões mais decisivas que temos que en�re�
,

I vv
.
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Lançamento do Festchê
será em Caxias do Sul
O Maior Espetáculo da Música Gaúcha vai ser

lançado oficialmente em Caxias do Sul, na
noite de 25 de novembro. E o palco do Festchê
será os Pavilhões da Festa Nacional da Uva.

Os maiores nomes da música gaúcha estarão juntos /

no mesmo palco e na mesma noite.O CD e DVD ao

Vivo foram gravados no Clube Farrapos, em Porto

Alegre no dia 16 de junho.

Mês de Outubro ... Mês das Festas

Fenarreco

Típicas em Santa Catarina
OktoberfestEsta começando o mês das grandes festas

típicas na nossa Bela Santa Catarina. Um
mês de grande movimento para a nossa

região. Os colonizadores europeus
(alemães, italianos, açorianos, austríacos, '

poloneses, entre outros) comemoram suas

tradições em diferentes regiões de Santa
Catarina. A gastronomia, a música, as
danças típicas, a hospitalidade e a alegria
desses povos encantam os milhares de
turistas do' Brasil e do Exterior que visitam
o estado neste período.
Confira algumas sugestões ...

Cidade: Brusque
Período: 7 a 24 de
outubro de 2004
Maior festival
gastronômico das
festas de outubro em

Santa Catarina. A
Festa foi criada em 1986

para divulgar um prato típico alemão -

o ente mit rotkohl - ou marreco com repolho
roxo. Além do marreco,muito chope, música
e dança embalam os visitantes até altas horas
da madrugada.

Marejada
Cidade: Itajaí
Período: 8 a 24 de
outubro de 2004
Também chamada de
Festa Portuguesa e do
Pescado, tem na

gastronomia, à base
de frutos do mar e bacalhau, sua principal
atração.Também oferece shows típicos
portugueses, feira de produtos artesanais e

apresentação de folclore açoriano. É a maior
festa portuguesa do Brasil. Mais de 600

atrações atraem milhares de turistas todos os

anos para a cidade.

Cidade: Blumenau
Período: 7 a 24 de outubro de
2004

Segunda maior festa popular
do Brasil depois do carnaval.
Muito chope gelado
embalado por animadas
bandas alemãs. Recebe
milhares de turistas de todo o Bra�il e
Do exterior. A maior festa típica do país. O centro da
cidade é colorido pelos desfiles de carros alegóricos _'

floridos.Grupos de música nacionais e internacionais
aquecem as noites da Festa.

Schützenfest
Cidade: Jaraguá do Sul
Período: 7 a 17 de outubro
de2004
Resgata a tradição dos
atiradores cuja origem remonta
à idade média na Alemanha.
Competições esportivas do
tiro-rei e tiro-rainha, desfiles
alegóricos e grandes bailes animados por bandas
típicas.Muita comida, çhope e cachaça garantem a

alegria dos participantes.

Tirolerfest
Cidade: Treze Tilias
Período: 8 a 17 de outubro
de2004
A tradição dos imigrantes
austríacos é retrataáa na

música, gastronomia, nas
esculturas em madeira e

arquitetura da cidade. Não há

quem não se encante com Treze Tílias. A cidade tem
cerca Ele cinco mil habitantes. Durante a Tirolerfest são::
servidos pratos típicos, como o goulach (molho de

'

carne), o scheiterhaufen (torta de maçã), e o spãtzel
v.

(mini nhoque com queijo).Todos os anos grupos vindo::
da Áustria se juntam aos grupos locais para animarem :::
mais ainda a festa.

«.

_."._-------,---

Eleições 2004.
A cidade de Jaraguá do Sul passou por momentos de
grandes expectativas nesse último fim de semana

passado. Nesse domingo a democracia foi posta em

prática. Cada, pessoa que saia de casa para votar, levava
junto à esperança de um futuro melhor para a cidade.
Levava junto o desejo de que aquele candidato (a) fará
algo de importante para o nosso futuro.

r
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DEMARCHI
CARNES

Parabéns aos candidatos eleitos. Esperamos:
que a partir de 01 de Janeiro de 2005 cada
palavra dita por vocês se faça realidade e

que realmente seja cumprido o dever de
cada um;

,

A esperança por um mundo melhor-é o que�:
faz essa gente acreditar que existem

.Ó;

pessoas qualificadas, dispostas a lutar e a

buscar melhores soluções para as

dificuldades que a vida nos força a

enfrentar.
Anuncie aqui...
Se você quer vender, comprar ou mesmo alugar,
anuncie aqui.
Fale com a gente, ligue para 371-1919.

Vende-se
Vende-se um lindo vestido de prenda, valor a
combinar.Tamanho 38.
Maiores informações pelo telefone: 370-9132 após
as 18:00 hs.

Agenda Gaúcha

..---
Cidade: Rio Negrinho
De 15/10 à 17/10

Prove nossas
carnes especiais:

MARRECO,
JAVALI, COELHO

E OVELHA

Temos carnes
'temperadas para

festas
Coxinho da Asa,

Bananinha, Contra Filé,
Filé Duplo, etc .....

FONE: (47) 371·4547 FAX: (47) 275·0524 JARAGUÁ DO SUL· se
E-mail: demorchicornes@neluno.com.br

Confira nossgs
ofertas imperdlveis

Filé Simples R$ 5,99
Costela Recheada R$ 5,95
Costela Ripa(Cong.) R$ 2,99
Costela Ponta R$ 3,90
Filé Americano R$ 4,55
Dobradinha (Bucho Bovino) .. R$ 1,99
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SEXTA-FEIRA, 8 de outubro de 2004

A loirinha Anna
Letícia Hornburg
completou 7 an;s
no dia 06/10. Quem
deseja muitas
felicidades é sua
madrinha Leanir
titio Carlos e os

'

primos Talita e Jean

I - OS ELITRODOMÊSTI(OS FA(ILlTAM MESMO O TRA�ALHO. NÊ?
LIGUE (OM UM TRAÇO O TRA�ALHO FEITO POR UM
ELITRODOMÊSTI(O (OM AQUELE FEITO DE FORMA MANUAL

�t9

A mamãe Bruna, deseja a seu

lindo filho João Vitor Saganski,
um feliz dia das crianças.
Parabéns pelo seu dia

A tia Bruna deseja ao fofinho
Gustavo Tironi, um feliz dia das

crianças.Parabéns pelo seu dia

o gatinho Carlos E. Losch, homenageia a todas
as crianças da creche Estrada nova, pelo dia das

crianças Embelezando nossa coluna Arthur
Gonçalves Cassuli, irá completar 3
aninhos no próximo dia 10/10.Seus
pais Alessandra e João Carlos,
desejam a você muitas felicidades

No próximo dia 09/10, a fofinha
Luana Thais Urban, irá completar
mais um aniversário.Para
felicidade de seus pais Eleonor e
Irani e suas irmãs. Felicidades!

2 - (OMPLITE A (RUZADINHA!

Dia 10/10, o sorridente
Leonardo Artur Losch, irá
completar mais um .

aniversário. Seus pais Beth e

Leo e seus avós Egon e

Loreni, desejam a você
muitas felicidades

Completou 2 aninhos dia
02/10, o gatinho Patrick
Vinícius Priebe, quem
parabeniza são os padrinhos
Polyana e Charles e seus pais
Daiane e Alfonso Priebe.

o fofo Matheus Jantz

Longhini completa 6 anos

dia 13.Quem deseja muitas
felicidades é a mamãe IIka e

o papai Arquimedes
A linda Amanda Luiza
Bortolini completou 9 anos
dia 06. Parabéns!!!

.

�. Mm� V� Sdlw�
iOJJbm�"I c ['..1i\0DOO

Fone: 371 9622
Fone/Fax: 371 0485

Rua Barão do Rio Branco 20 -

Centro - Jaraguá do Sul

2752701
R,1Ia, Ba,rãº dQ Flio afa,I'ICI3 • 7�� -

Ji'fagu;\ do �yl- se- ��fl:ª!il2�1.,4g0PRODUTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
- -

3 - PINTE (ADA FRIO DE UMA (aR
DIFERENTEE DESW�RA QUEM
(HEGA PRIMEIRO À TOMADA!

QUESTÃO DE MATEMÁTICA
t'€DRI "H\o�'SE eo
1€ "DeR Qu.o-.'1"Ro
�\..AS .\-IoJ'E é:
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