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I SEXTA�FEIRA I

BASQUETE

Vivian Campos dirige a equipe
feminina em direção à final

• PAGINA 8

ALTENATIVA

o BNDES (Banco Nacional

de Desenvolvimento
Econômico e Social) vai

erar R$ 41,5 milhões para a

lantação do Transfácil em
P
Jaraguá do Sul - projeto
integrado de transporte

coletivo, prometido pela
atual administração.

A informação é do ex

deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB),
candidato derrotado à

prefeitura de Jaraguá do Sul,

que participou de reunião

com o presidente do banco,
no Rio de Janeiro, na quarta- ........,.._

feira, juntamente com o

senador tucano Leonel r-_---'
Pavan.

RAPHAEL GÜNTHER

Sem o transporte
integrado, usuários são

obrigados a pagar duas

passagens

>.,

BNDES vai liberar RS 41,5mi
para implantar oTransfécll'

Ve tindo o corpo 'e
a alma das pessoas

www.marisolsa.com.br

N° 4.998 1 R$ 1,25

EXPERIÊNCIA

Vicente Donini faz palestra no
Fórum do Empresário Lojista
Em palestra no Fórum Nacional do Empresário Logista, em
Joinville, o presidente da Marisol, Vicente Donini, disse

que: "Enxergamos o varejo com os olhos do consumidor".

• PAGINA 4

FESTIVAL

Integração do teatro estudantil
reúne dez escolas da cidade

• PAGINA 6

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 2,8527 2,8535
Paralelo 2,9800 .3,0800
Turismo 2,8000 2,9000 •

• Cotação Euro Compra Venda

3,5965 3,6163

·CUB R$: 807;'56 (outubro)
-Indices Pontos Oscilação

Bovespa 23.058 0,81 %

Dow Jones 9.856 % ..

Nasdaq 1.953 1,07%

0,6286
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Na
o Brasil continua ,

corrupto quanto antes. É o

que mostra o Índice de

Percepção de Corrupção de
2004 divulgado, quarta-feira,
pela Transparência Interna
cional- ONG que discute os

efeitos da corrupção em

vários países. Embora o

desempenho brasileiro tenha
ficado acima da média da
América Latina, de 3,5
pontos, e de ter melhorado a

classificação no ranking
mundial- em 2000, ocupava
o 49º lugar, hoje está na 59ª

posição - o nível de corrup

ção no Brasil não melhorou
nos últimos anos. O país
continua com os mesmos 3,9
pontos, .numa escala que vai

de um a dez, de quatro anos

atrás.

Apesar dos discursos
oficiais e dos constantes es

forços de setores da so

ciedade, a corrupção conti

nua entranhada no país. Na
avaliação da Transparência'

FRASES

emorar
III' 11111,11, II III I I 1l'[1,1I
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"corrupção endêmica", em

que o sistema já não dispõe
mais de mecanismos para
lidar com o delito. A cons

tatação requer muito mais do

que críticas e necessárias

providências. Exige mudan

ças estruturais e com

portamentais. Os números

,111'1111.11 ii rouhnlhcira oficial.
Nu Br<lsd, :J corrupção causa

uma infinidade de prejuízos
e o desvio de dinheiro público
empobrece o país. Segundo
analistas, se não fosse a

corrupção, em dez anos, o PIB
brasileiro dobraria. Neste
mesmo período, se o Brasil

igualar o índice de corrupção
ao da Finlândia, país menos

�No Brasil, a corrupção causa uma

infinidade de prejuízos e o desvio de
dinheiro público empobrece o país

queimam os olhos e convidam
o conjunto da sociedade à

reflexão acerca das razões da
bandalheira generalizada e

do beneplácito ante a

impunidade.
Nos últimos anos, a

estrutura governamental -

nas três esferas de poder -

tem desenvolvido meca

nismos de combate à co

rrupção, na tentativa de se

reverter ou pelo menos

corrupto entre os pes

quisados, com 9,7 pontos, a

renda per capita aumentaria
mais de três vezes.

Envolvimento em crime e

comportamento eticamente

duvidoso são falhas graves no

setor público. Mas há algumas
que são ainda mais graves. É
o caso da Justiça e da Polícia.
A sociedade tem visão muito

clara e unânime neste

sentido. Não se trata de fazer

com que responsabilidades
caiam tlHd� ou menos sobre
deterrnlnndos setores. Mas,
nestes casos, onde fun
cionários s50 contratados
especificamente para atuar

contra todo tipo de crime, o
desvio ético é mais chocante
e a punição deve ser exem

plar.
Corrupção existe em

todos' os cantos do mundo, o
que diferencia é o tratamento

dado aos bandidos. No Brasil,
a impunidade reina pra
ticamente absoluta, in

centivando o delito. No

entanto, a apatia da po

pulação contribui decisi
vamente para a manutenção
do status quo. É preciso
conscientizar-se da co

responsabilidade no processo
de moralização. A eleição é

um bom começo. É preciso
eleger pessoas com

prometidas com a ética e com

a pr obi da de adminis
trativa.

liA produção de banana não vai acabar e quem se organizar e seguir as recomendações técnicas
vai vencer a praga e garantir a rentabilidade necessária"

• CelsoWassmansdorf,engenheiro agrônomo da Cidasc de Jaraguá do Sul,apostando no potencial da cultura da fruta, independente
do pessimismo em relação à Sigatoka Negra

Mundo I Pessoas & Fatos I
� JAPAO

Sobe para 63 o número
demortos pelo tufão
A mais letal tempestade ocorrida no Japão
em mais de uma década causou enchentes �
deslizamentos de encostas inteiras, deixando
63 mortos e 25 desaparecidos antes deixar o

país e seguir para o Oceano Pacífico ontem.

Equipes de resgate e militares japoneses
trabalhavam incansavelmente na busca por
sobreviventes e desaparecidos em meio à
lama e aos destroços deixados pela
tempestade. A bordo de botes, eles também
vasculhavam rios transbordados e a costa

litorânea, informou a imprensa japonesa. (AE)

.... AFEGANISTÃO

Soldado americanomorre
em queda de helicóptero
Um aviador americano morreu e dois soldados
ficaram feridos um deles em estado grave,
ontem, quando o helicóptero no qual viajavam
caiu no Oeste do Afeganistão. No momento

da queda, no fim da noite, a aeronave

transportava um agente eleitoral afegão
ferido.
De acordo com o Exército dos Estados Unidos,
a queda foi causada por problemas técnicos, e
não por fogo hostil. O agente eleitoral

resgatado foi ferido ontem por um disparo
acidental 'efetuado por um agente de

segurança. O helicóptero foi enviado para

transportá-lo até um hospital. Ele sofreu
ferimentos leves na queda da aeronave. (AE)

� ISRAEL
<'

Sharon temmaioria para
aprovar plano unilateral
Apesar do aprofundamento da divisão do partido,
o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon,
aparentemente já conta com apoio suficiente
para vencer a votação parlamentar do plano de
retirada da Faixa de Gaza.A votação está prevista
para a próxima terça-feira.
Com a vitória praticamente garantida faltando

quase uma semana para a votação, Sharon
passou agora a se esforçar para obter o apoio de

partidos religiosos radicais e de seu próprio
partido, o Likud, para o polêmico plano unilateral
que prevê o desmantelamento de todas as

colônias judaicas da Faixa de Gaza e de' quatro
pequenos assentamentos na Cisjordânia. (AE)

� IRAQUE

,

Americano é condenado
a oito anos por abusos
Uma cortemarcial dos Estados Unidos, em Bagdá,
condenou ontem o sargento Ivan Frederick, 38
anos, a oito anos de prisão por abusos físicos e

sexuais de iraquianos na prisão de Abu Ghraib, a
Oeste de Bagdá. Foi a maior pena aplicada até

agora aos militares envolvidos em maus-tratos e
torturas de prisioneiros no Iraque.
Na corte marcial, o juiz coronel James Pohl
também rebaixou Frederick - que integra um

batalhão da polícia militar - de sargento para
soldado. Mas reduziu a penade dez anos para
oito porque Frederickassumiu a culpa por cinco
delitos. (AE)

� IRAQUE

Comboio de Allawi é
atacado emMossul
Homens armados atacaram ontem um ônibus

que levava mulheres iraquianas para o trabalho
no Aeroporto Internacional de Bagdá, matando
uma e ferindo 14 -, Na zona Oeste de Bagdá,
três funcionários do gabinete do primeiro
ministro interino Ayad Allawi morreram e um

ficou ferido numa outra emboscada. Em Mossul,
no Norte do Iraque, o líder provisório do Iraque
não foi atingido por pouco por granadas de
morteiro disparadas contra ele e sua delegação.
O ataque contra um ônibus fretado para
transportar funcionários da Iraqi Airways
ocorreu na principal avenida entre o aeroporto
e o centro de Bagdá. (AE)

� CUBA

Fidel quebra o joelho
após cair em evento
o presidente cubano, Fidel Castro, 78 anos,

sofreu fratura no joelho esquerdo e fissura no

braço direito, após cair em um evento público
em Santa Clara, 280 quilômetros a Leste de
Havana. Após o incidente, Fidel, suando e com

evidentes sinais de dor no rosto, apareceu na

TV informando sobre seu estado de saúde.

"Peço perdão por ter caído';disse."Observo, para
ninguém especule sobre isso, que tenho

alguma fratura no joelho e talvez uma no braço,
mas estou inteiro. Como vocês vêem, posso
falar e, ainda que me engessem, posso continuar
com meu trabalho'; disse. (AE)
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o discurso arcaico de um
modelo moribundo

Reginaldo Alves Rodrigues*

A retórica primária e rasteira adotada na campanha
eleitoral jaraguaense, que mais uma vez escondeu-se
covardemente atrás de rostos bonitos e bem-maquiados e

panfletos apócrifos como os apreendidos no comitê do
candidato derrotado, expôs a fragilidade de um modelo
político e econômico que, durante anos, transformou nossa

cidade em um laboratório de idéias fracassadas e estagnadas.
A grosseira manipulação de informações e depoimentos, mais
do que uma tática de propaganda para tentar atingir seus

adversários, representou a falência de um discurso que era

apresentado como porta-voz da democracia e da
modernidade. Candidato de ,um consenso moribundo, tal
candidatura assumiu uma retórica autoritária e arcaica,

carregada de ódio e arrogância.
A natureza e a virulência dos ataques recomenda que

ele não seja respondido com números, mas com as víceras de

quem foi atingido. Mas algumas manipulações foram tão

grosseiras que a realidade violentada exige um grau mínimo

de reparação. O candidato tucano incorporou, em seus

ataques, tudo aquilo que há de mais atrasado no debate

político para macular o excelente desempenho do então

Deputado Estadual Dionei da Silva. Desde o primeiro
momento do seu mandato, fizeram uma oposição raivosa,

aliada auma parte da mídia ressentida, o deputado Díonei e
o projeto que ele representa de mudança para esta cidade,
foram alvos de ataques sistemáticos e calculados com um

único objetivo: impedir seu sucesso neste pleito.
Tudo começou com um projeto enviado à Assembléia

Legislativa, que visava a democratização das verbas do

Executivo destinadas aos bombeiros voluntários do Estado

de Santa catarina. Projeto este, que foi votado ..
,

favoravelmente por todos os 40 deputados estaduais, inclusive
pelos parlamentares do PSDB. Algo inaceitável para políticos
da estirpe do conservadorismo jaraguaense, para quem o "o

PT foi o responsável pela derrota nas urnas em 2002". A

expressão é forte, precisa e verdadeira. As lideranças deste

conservadorismo nunca esconderam sua rejeição pelo projeto
. plebeu do Partido dos Trabalhadores e do candidato Díonei

da Silva. Nunca deixaram de manifestar, sob as mais variadas

formas, que os petistas não poderiam e nem deveriam de

forma alguma chegar ao Executivo Municipal. Foijustatnente
esta estirpe que, generosamente, abriu as portas de seu arsenal
de preconceitos e forneceu a munição para os ataques

conservadores e retrógrados nunca vistos em nossa cidade.
A propaganda eleitoral e a panfletagem covarde contra o

Partido dos Trabalhadores ignoraram, por um lado,. e

deturparam, por outro, toda a ética que acompanha a,carrelra
política de um parlamentar e do projeto Petista alternan�o
para esta cidade. A retórica atingiu tal grau de deformaçao

que funcionou como 'uni tiro no pé da elite jaraguaense e de

seu candidato preferencial. Aliando desprezo pela realidade
com números de pesquisa e informações inverídicas, este

candidato prestou um desserviço à democracia e jogou na

lata de lixo parte do que poderia haver de digno em seu

passado político.

* Acadêmico de Administração - Sistemas de Informação
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�Eleitos e eleições
Enquanto a chapa majoritária Moacir

Bertoldi/Rosemeire' Vasel fez 26.899

votoS, os quatro partidos coligados
- PL/

PTB/PDT/PPS - fizeram 13.439 votos

ara vereador, exatamente a metade

�onquistada pelo candidato a prefeito.
Vicente Caropreso/Valdir Bordin

obtiveram 21.211 votos e os partidos
da aliança

- PSDB/PFL/PP - 35.633 votos

para vereador, 14.422 a mais. Dionei/

Cecilia fizeram 23.038 votos e as

legendas aliadas - PT/PCdoB/PMDB/PSB

_ 22.375 para vereador, apenas 663 a

menos que a chapa majoritária.

.. Na Lista
Fontes da collçação'Vlva Jaraguá"dão
como certa a indicação do bispo Jair
Alexandre - presidente do PTB de

Jaraguá do Sul- para ocupar uma das
secretarias no governo do prefeito
Moacir Bertoldi (PL).
Dizem que, além de eleger um

vereador - Terrys da Silva - o PTB,
ligado à Igreja do Evangelho
Quadrangular, foi decisivo para a

vitória de Bertoldi. Por isso, apostam
que terá duas ou três secretarias.'O
vereador Jean Leutprecht deve
assumir a de Esporte e Lazer.

..Um no cravo..•

O deputado Dionei da Silva (PT) declarou
apoio ao candidato a prefeito de

Florianópolis, Dário Berger (PSDB), que
disputa a prefeitura com Chico Assis

(PP). A declaração foi feita durante
reunião do Diretório do PMDB da Capital
com o tucano, que o petista participou.
Dionei justificou a opção afirmando que
"é uma pá de cal nas oligarquias do
Estado':
Perdeu a oportunidade de ficar quieto. O
PT da Capital não apóia nenhum dos dois,
além do mais, o que o deputado está se

metendo com candidaturas de lá?

.. Prata da casa

Entre os 69 músicos da Orquestra
Sinfónica do Paraná, que se apresenta
no domingo no teatro do Centro
Cultural de Jaraguá do Sul, está a

jaraguaense Cristine Marquardt.
Filha de SÔnia e RalfMarquadt, Cristine
é uma das primeiras alunas de violino
da Scar (Sociedade Cultura Artística).
Mais tarde, formou-se em Música pela
Escola de Belas Artes do Paraná. Mesmo
antes de se formar já atuava na

orquestra. Atualmente, cursa

Jornalismo na PUC (Pontifícia Univer
sidade Católica), de Curitiba.

tl-Diferença
Enquanto o governo discursa em favor
da igualdade, a prática confirma a

contradição. Enquanto 650 fazendeiros
nordestinos acumulam dívida de R$ 11

bilhões com o Banco do Nordeste -

média de R$ 16,9 milhões para cada um

- trabalhadores rurais penam para

conseguir financiamento do Pronaf

(Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar), do governo
federal. Em 2003, as 64 mil famílias de
trabalhadores rurais assentadas

conseguiram crédito de R$ 8 mil, em
média.

Igreja evangélica terá defesa

'de Terrys da Silva na Câmara
]ARAGUÁ DO SUL - o

vereador eleito Terrys da Silva

(PTB) é um dos 17 parlamentares
do partid� que garantiram vaga na

próxima legislatura, em Santa

Catarina, além de ser integrante
da Igreja do Evangelho Qua
drangular - embora nem todos

sejam domesmo partido. Radialista
profissional há 13 anos, Terrys
trabalha numa emissora local há

cinco anos, fazendo programa de
cunho social. Pela primeira vez na

vida pública, ele destaca que um

dos principais objetivos é aumentar

a representatividade da igrej a na
Câmara Municipal e o

atendimento à população, em todos
os bairros,

Terrys afirma que vai

defender os interesses da Igrej a
do Evangelho Quadrangular,
ue foi prejudicada com a

aprovação de determinadas leis

municipais referentes à

construção de templos. "Está
cada vez mais restrito. Não
.adtanra a instituição religiosa
comprar um terreno onde quiser,
porque se a lei determina que a

área é própria para habitação,
não se pode construir igreja",
explica,

Uma das promessas de

campanha era a continuidade nos

trabalhos sociais, oferecendo,
inclusive, contrapartida do
radialista. "Pretendo levar meu

programa para os bairros da cidade,
todos os sábados", informa,
acrescentando que a intenção é

ouvir as pessoas para conhecer as
necessidades de cada localidade.
"Vamos dar oportunidade para que
reivindiquem pormelhorias. Trata
se também de uma maneira de

aproximar os vereadores dos

munícipes", reforça.

_'

Como vereador eleito, Terrys promete aumentar os trabalhos sociais

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 001/2004.

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul-SC, de

�onformidade com o disposto no artigo 26,parágrafo 3°, inciso I, do

P
ecreto n° 3.227/1995, através do presente edital, notifica a empresa

o�raná Empreendimentos Imobiliários Ltda,CNPJ na 75.408.849/

o
01-06,de seu débito de contribuição de melhorias, cadastro

n 60.106-0, no valor de RS 2.257,92(Dois mil,duzentos e cinqüenta
e sete reais e noventa e dois centavos), para que efetue o seu

P�gamento no prazo de 30(Trinta) dias da publicação deste,e em
n�o o fazendo, ficará sujeito ao lançamento em dívida ativa e ao

ajUizamento da competente ação executiva fiscal.

JaragUá do Sul, 05 deOutubro de 2004.

Irineu Pasold
(Prefeito Municipal)

Solon Carlos Schrauth

(Secretário de Gestão)

PROMESSA

Recursos para o Transfácil
serão liberados em julho

FABIANE RIBAS

....informação é de
Vicente Caropreso,
que participou de
reunião no BNDES

]ARAGUÁ DO SUL - o
BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e

.

Social) vai liberar R$ 41,5 milhões
para a implantação do Transfácil
em Jaraguá do Sul - projeto
integrado de transporte coletivo,
prometido pela atual admi

nistração. A informação é do ex

depu tado federal Vicente

Caropreso (PSDB), candidato
derrotado à prefeitura do

município, que participou de
reunião com o presidente do

'

banco, Carlos Lessa, no Rio de

Janeiro, na quarta-feira, jun
tamente com o senador tucano
Leonel Pavan. De acordo com o

presidente do BNDES, os recursos
estão na fila do Banco Central,
aguardando liberação de verbas

que deve ocorrer entre julho e

setembro do próximo ano.

"Insisti na realização da
audiência pela melhoria do

transporte urbano da cidade, não
só porque era um compromisso de
campanha, mas também como

forma de agradecer em.meu

nome e do Valdir Bordin à

população pelo apoio", declarou
o ex-deputado. O projeto
Transfácil está aprovado no

Caropreso: "Esta é uma forma de agradecer à população pelo apoio durante campanha"
BNDES e prevê, entre outras 41.597.694,24, tendo cerca de informa que foi viabilizado
obras, 120novos pontos de ônibus, 40% como contrapartida da também durante a reunião como
20 quilômetros de ciclovias, 27 Prefeitura (aproximadamente R$ presidente do BNDES, cerca de
quilômetros de asfalto em ruas e 16,6 milhões). Os projetos execu- R$ 2 milhões para o programa de
avenidas, quatro terminais de tivos, especificando as obras que modernização da administração
transbordo nos bairros, reforma de serão feitas nos bairros e no pública. O recurso, que será

calçadas e oito áreas de revi ta- Centro, já foram licitados pela liberado no início do próximo
lização, lazer e recreação. Prefeitura e quando forem con- governo, será investido no

Pelo contrato de financiamento, cluídos serão enviados ao BNDES. treinamento de pessoal e aquisição
as obras do Transfácil custarão R$ RECURSOS -:- Caropreso de equipamentos.

Assembléia Legislativa, aprova relatório final da CPI da Casan
FLORIANÓPOLIS - O relatório

final das investigações do passivo
trabalhista da Casan, presidida pelo
deputado Dionei da Silva (PT), foi
aprovado ontem à tarde, durante
reunião no plenário da Assembléia

Legislativa. A CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) da
Casan foi instalada em maio de
2003 para investigar a origem da
dívida trabalhista da companhia
catarinense. Oparlamentar disse
que os resultados das investigações
mostram que as ações trabalhistas
são determinantes "embora não

exclusivas para a vergonhosa
seqüência de resultados negativos
quea Casan apresenta".

Ele alerta que a empresa precisa

implantar uma gestão profissional,
nos moldes de ou tros

empreendimentos do ramo que'
existem no País, para que se torne

sustentável. De janeiro de 1998 a

junho de 2004, a Casan
desembolsou mais de R$ 40
milhões em indenizações
trabalhistas individuais. Além
desses valores, a empresa realizou
acordos em duas grandes ações
coletivas, os quais estão sendo

pagos parceladamente e cujos
valores somaram mais de R$ 15
milhões.

Nos últimos 16 anos foram
movidas contra a Casan mais de
três mil ações trabalhistas.
Considerando .ipcnas as ações

individuais, a CPI constatou que
12 ações tiveram pagamentos
superiores a R$ 300 mil. As ações
atualmente em andamento, muitas
em fase de execução, contemplam
valores que podem oscilar entre R$
20milhões e mais de R$ 50milhões,
a depender do sucesso da defesa

jurídica da empresa.
Além das conclusões sobre o

inquérito, que analisou mais de 110
mil páginas de documentos, o

relatório final ,das investigações
apr�senta uma série de

recomendações à Casan, no

sentido de contribuir para a solução
de problemas administrativos,
financeiros e contábeis constatados
na Companhia.

• Nos últimos 16 anos foram

movidas contra a Casan mais
de três mil ações trabalhistas.
Considerando apenas as ações
individuais, a CPI constatou que
12 ações tiveram pagamentos
superiores a R$ 300 mil.

• De janeiro de 1998 a

junho de 2004, a Casan
desembolsou mais de R$
40 milhões em

indenizações trabalhistas
individuais.
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Vicente Donini diz que é preciso
ver o mercado como consumidor

AGRICULTURA

Projetos em saneamento são

prioridade do Microbacias 2
modo geral, o varejista investe pouco
no negócio e omercado está em alto
desenvolvimento, exigindo
investimentos constantes", analisa.

Donini explicou que aAcademia
do Varejo busca cO}1tribuir através da
educação contínua e da irradiação
cultural, como um ambiente em que
lojistas, franqueados, empresas de
representação comercial, vendedores
prestadores de serviços e profission�
de atendimento possam se atualizar e
adquirir novOS'conhecimentos para as
suas áreas de atuação. "Isso vai
representar profissionais mais
preparados, consumidores satisfeitos e ,

conseqüentemente', melhores
negócios", raciocina, informando que
a Marisol decidiu entrar no ramo do
varejo para ter um local em que
pudesse expor os seus produtos,
pesquisaro consumidor e oferecer um
espaço de compra tanto para os

colaboradoresquanto aos seus clientes.

]OINVlIlE- "Enxergamos o varejo
comos olhos do consumidor", resumiu
o presidente da Marisol, Vicente
Donini, sobre o relacionamento da

empresa com o mercado, durante o
encerramentodo FórumNacional do

Empresário Lojista, realizado em

Joinville na última segunda e terça
feira. O evento reuriiu cerca de 550

empresários e executivos dos diversos
segmentos da cadeia produtiva do
comércio.

Presente em lojasmultimarcas e
em estabelecimentos franqueados, a
Marisol planeja novos investimentos
para se consolidar internacional
mente. No mercado com cinco

marcas, a empresa aposta no forte
relacionamento com o público de
diversas classes, do infantil ao adulto,
feminino emasculino, com produtos
do vestuário e de calçados. Além de
fábricas no Ceará, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul, opera uma rede
de franquias que já soma 6510jas - no

exteriormantém 10 lojas, sendo uma
naEuropa e nove noOrienteMédio.
Na visão do empresário, o sucesso

decorre da postura em relação ao seu
negócio. "É necessário que o

colaborador esteja sensibilizado

quanto à importância do consumidor
e ter em vista sempre que a fábrica
deve serum eliferencial", assinala, para
lembrar que a empresa realizou
investimentos paramudarsua cultura.
Destaca a entrada no varejo com

franquias e a criação da Academia
doVarejo. "Percebemos a necessidade
de contribuir com o desenvolvimento
do varejo, aprimorando o setor. De

CAROLINA TOMASELLI

.... Investimentos nas

propriedades rurais
são proposta ainda

para este ano

]ARAGUÁDO SUL-Saneamento
é a prioridade para este ano do
Microbacias 2 no município, que
encaminhou essa semana projetos ao
governo estadual para investimentos
nas propriedades rurais que integram
as duas microbacias contempladas.
A informação é da facilitadora do

programa em Jaraguá do Sul, Maria
Nagel, que iniciou as atividades no
último dia 15 para prestar assistência

. técnica às famílias beneficiadas, além
de ser a ponte entre as ADMs

(Associação deDesenvolvimentodo
Microbacias), formada pormembros
das comunidades, e o Estado para a

execução dos projetos.
A engenheira agrônoma,

contratada pela Epagrí (Empresa de
Pesquisa Agropecuária e Extensão

Rural), explica que oMicrobacias 2
envolve propostas de aumento de
renda das famílias rurais, preservação,
recuperação e conservação dos
recursos naturais emelhoria da infra
estrutura social, familiar e

• Em sua participação no

Fórum, Vicente Donini,
declarou que a proposta
em. manter loja de
multimarcas em varejo é
melhorar a qualidade do
mercado.

Maria afirma que projetos na área ambiental serão executados no próximo ano

comunitária. Em Jaraguá do Sul, Ambiental e de Apoio ao Pequeno mais uma etapa, quando farão visita
informaque são cerca de 500 famílias Produ tor Rural, oMicrobacias 2, é a aomunicípio deMafra para conhecer
envolvidas em duas microbacias: Alto organização das famílias que vivem experiências bem sucedidas em

Garibaldi, que integra as localidade nomeio rural e para que permaneçam Associativismo.
de São Pedro, Santo Estevão, Ribeirão no campo, já que a tendência é a O Projeto de Recuperação
Cacildo e Ribeirão Alice, e a migração para as cidades. 'Aqui em Ambiental e de Apoio ao Pequeno
microbaciaJaraguazinho, que abrange Jaraguá do Sul, pelo grande número Produtor Rural está sendo viabilizado
as comunidades de Jaraguazinho, de indústrias, é um chamariz para os 880microbacias catarinenses através
Ribeirão Rodrigues e Ribeirão jovens. E os idosos não vão poder dar de uma parceria firmada em 2002
Jararaca. continuidade à atividade agrícola por entre o governo do Estado e oBanco

Maria acrescenta que a proposta muito tempo", declara. Interamericano de Desenvol-
maior do Projeto de Recuperação Nopróximodia28,elesavançam vimento.

• O presidente da Marisol
salientou que é preciso
reinventar diariamente
para se acompanhar o
mercado varejista.

Palestra
<'

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

Auditório do Centro Empresarial
R. Octaviano Lombardi, 1 00 - Centro

Jaraguá do Sul � se

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 139/2004

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

o MUNiCípIO DE JARAGuA DO SUL/SC, torna público que, em conformidade com o que preceitua
a Lei nO 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar na sede da Prefeitura, sita na Rua Walter
Marquardt n° 1.111, na sala de reuniões, sob a coordenação da Comissão de Licitações, uma licitação
sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação de
serviços de engenharia sanitária de limpeza urbana para: I) OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE
TRANSBORDO DE RESíDUOS SÓLIDOS, com fornecimento de mão-de-obra e materiais; II)
TRANSPORTE DE RESíDUOS SÓLIDOS ATÉ O DESTINO FINAL, com fornecimento de equipamentos,
mão-de-obra emateriais; conforme projeto básico - caderno de especificações e planilhas quantitativas
anexas ao Edital completo. Os serviços serão remunerados com recursos próprios do MUNICíPIO. Os
preços máximos estimados dos serviços importam em: I) R$ 12.500,00/mês; II) R$ 0,17 /t.krn.
DATAS E HORARIOS:
a) Para visita técnica - até às 16:00 horas do dia 08 de novembro de 2004;
b) Para apresentação dos envelopes - até às 11 :00 horas do dia 10 de novembro de 2004, no

Serviço de PROTOCOLO, no endereço acima;
c) Para abertura dos envelopes - às 13:30 horas do dia 10 de novembro de 2004.
INFORMAÇOES -Informações aos interessados serão fornecidas na Divisão de Licitações, no horário
de 08:00 às 1.1 :30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, no endereço acima citado, ou pelo telefone (047)
372-8085. Não haverá expediente na PREFEITURA no dia 29/10/2004 (Feriado) e no dia 01/11/2004
(Ponto Facultativo).
AQUISiÇÃO DO EDITAL - O Edital, com seus anexos, estará disponível na Internet, no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.brsem qualquer custo.ou, poderá ser adquirido na Divisão de Licitações,
mediante o pagamento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais).

Investimento:
1 a 5 inscrições - R$ 28,00 (cada)
6 a 14 inscrições - R$ 26�00 (cada)

15 inscrições ou mais - R$ 24,00 (cada)

Data e Hora:
26 de outubro de 2004
das 19:45 às 22:00 hrs

Informações e inscrições
Ligue grátis

0800 707-8707
Vagas límitadas

Tópicos abordados:
Aumentando as vendas através do
estabelecimento de metas;
Vestindo a camisa da empresa;
Vendedor ou consultor de vendas?
Como a mudança de mentalidade
pode melhorar o desempenho.
Como transformar compradores
ocasionais em clientes fiéis;
Quem é o cliente? Quais suas
necessidades e como satisfazê-Ias;

Encantando o cliente - A impôrtancla dos

detalhes;
Conhecendo as características e vendendo

,

os benefícios de cada produto:
Transformando desafios em oportunidades;
Fazendo a diferença. Qual a missão de quem
trabalha com vendas?

Realização:Jaraguá do Sul (SC), 21 de outubro de 2004

IRINEU PASOLD

Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Violeiro Paulo Freire realiza

show em escolas de Corupá
CORUPÁ - a violeiro Paulo

Freire realiza, na próxima terça
t , o show "Viva o Causo
lelra,

"
'

Brasileiro! , que mtegra o

J'ctO cultural "Baú de
pro " CHistórias

- Cí r cu it o
.

a-

'nense de Narrativas", pro
ran

avido pelo Sesc (Serviço
�ocial do Comércio). As

a resentações serão realizadas

n� Escola Municipal Aloísio de

Carvalho, às 15h30, e na Escola
Básica Tereza Ramos, a partir
das 20 horas.

O artista revela

acontecimentos e músicas que

tratam do humor, da re

ligiosidade e do imaginário que

habitam cultura popular
brasileira. Tendo como fio de

narrativa a vida de dois gêmeos,
Pedro e Paulo, que acabam

virando passarinhos, o violeiro
conta histórias de pescarias e

caçadas fabulosas, a luta dos

beatos do Contes tado e de

Canudos, a solidão de Papai
Noel·no sertão brasileiro, a

aparição de São Benedito,
partos impossíveis, emboladas e

canções caipiras.O trabalho é

fruto de viagens ouvindo e

cantando causos.

Segundo Freire, existe uma

História do Brasil sendo con

tada através da tradição oral,
que muitas vezes difere da
versão oficial. "Busco justa
mente esse outro lado, con
fiando na força e na pro

fundidade de uma cultura que
vai sendo desenvolvida através
dos anos, dentro do ritmo e

tempo do sertão", conta.

A produção local do evento

está ao encargo do Sesc Jaraguá
do Sul com o apoio da

Fundação Cultural e Secretaria
de Educação de Corupá.

PROJETO - O Baú de
Histórias - Circuito Catarinense
de Narrativas nasceu no ano de
2002 numa iniciativa do Sesc de
Santa Catarina, com apoio da
Unimed. O projeto. permite a

oportunidade dos espetáculos
serem apresentados em escolas,
teatros e espaços alternativos,
atingindo o maior número de

espectadores possíveis. O objetivo
é dar às sessões de contação de
histórias um caráter de es

petáculo, incentivando o hábito
da leitura e servindo como

intercâmbio cultural ao resgatar
o hábito de contar e ouvir histórias.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURAMUNICIPAL DEJARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO W 002/2004.

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul-Se, de conformidade com
odisposto no artigo 26,parágrafo 3°, inciso I, do Decreto n° 3.227/
1995,através do presenteedital,notifica o Sr FaustinoTheilacker,CPF
n° 103.934.809-25 de seu débito de contribuição de melhorias
cadastro nO' 40.393-0,no valor de RS 4.925,78(Quatro
mil,novecentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos),
para que efetue o seu pagamento no prazo de 30(Trinta) dias da
publicação deste, e em não o fazendo, ficará sujeito ao lançamento
f�rn dívida ativa e ao ajuizamento da competente ação executiva
IScaI.

Jaraguá do Sul, 05 de Outubro de 2004.

Irineu Pasold
(Prefeito Municipal)

Solon Carlos Schrauth

(Secretário de Gestão)

GERAL

MEDIDA

Federação reúne associações
de bananicultores terça-feira

CAROLINA TOMASELLI

...Encontro vai traçar
ações de controle
à Sigatoka Negra,
identificada no Estado

JARAGUÁ00 SUL-A Federação
Catarinense das Associações de
Bananicultores vai se reunir na

proxima terça-feira com

representantes do setor de todo o

Estado, produtores, técnicos daEpagri
(Empresa de PesquisaAgropecuária
e Extensão Rural) e Cidasc

(Companhia Integrada de
DesenvolvimentoAgrícola deSanta
Catarina) para uniformizarmedidas
de controle da Sigatoka negra no

Estado.
O encontro, que será na sede da

ABS (Associação dos Bananicultores
de Schroeder), foi definido depois da
constatação, anunciada quarta-feira,
de que os bananais catarinenses

apresentam a doença, causada por
um fungo, que pode levar a perdas
totais da produção. A análise,
realizada pelo Instituto Biólogo, de
São Paulo - credenciado pelo
Ministério daAgricultura - mostra

que de 27 municípios analisados no
Estado, 20 apresentam a doença em
seus bananais.

O engenheiro agrônomo da
Cidasc de [araguá do Sul, Celso
Wassmansdorf, lembra que, em

reuniões periódicas, os produtores já
haviam sido informados sobre a

proximidade da doença no Estado e

quaismedidas deveriam ser tomadas.

Segundo ele, de agora em diante os

bananicultores deverão seguir a

orientação técnica e os municípios

Wassmansdorf reforça que os bananicultores terão que se adequar às exigências para continuar no mercado

que ainda não realizam o

-

monitoramento - como é o caso de
Guaramirim e Jaraguá do Sul -

deverão fazê-lo. "Eles terão que se

profissionalizar, fazer sempre análise
do solo, adubação, aplicação de

fungicidas recomendadas pelos
técnicos", acrescenta.

Wassmansdorf informa que no

encontro em Schroeder será

reforçada a idéia de que existe

condições de se conviver com a praga,
que vai onerar custos em função do
aumento no número de aplicações
de fungicidas, entre outras medidas,
mas não inviabilizará aprodução. "Os
prejuízos à produção só vamos saber
daqui para frente, pois não se sabe
virulência do fungo, quais as espécies
que atacaram as lavouras e o verão

ainda não chegou", salienta.

Seminário propõe educação
básica diferente no campo

FLORIANÓPOUS - A formulação
de uma política de educação para os
que vivem no campo estará em

discussão durante os dias 8, 9 e 10 de
dezembro, emFlorianópolis, durante
oprimeiroSeminárioCatarinense de
Educação doCampo. São esperados
400 participantes de todo o Estado
para construiruma propostacurricular
de educação básica diferenciada e

adaptada à realidade do homem
rural.A coordenação está a cargo da
SED (Secretaria Estadual da

Educação e Inovação), em parceria
comoMovimento dosTrabalhadores
SemTerra, universidades, entidades
e outras organizações que se reuniram

na manhã-desta quarta-feira para

planejar o evento. Um dos objetivos
dessa ação é promover a vida no

campo através de investimentos

educacionais, para evitar que os filhos
de agricultoresmigrem para escolas
urbanas e aumentem o êxodo rural,
explica José Raul Staub, técnico da
SED.

Seminários como esse serão

realizados em todo o país com o

objetivo de coletar informações para
construção de uma nova política de
Educação doCampo por solicitação
doMinistériodaEducação. Técnicos
da área defendem um currículo que
respeite a cultura rural. "Em uma

escola urbana, o aluno do campo é

ridicularizado por sua fala, seu jeito e

suamaneira de vestir", afirma Staub,
Segundo' ele, uma política
educacional responsável seria
incentivar a integração da cultura
urbana e rural, mas não a desistência
do modo de vida no campo.

Depois da reunião que aconteceu em Florianópolis na última quarta
feira, a Secretaria de Agricultura anunciou as medidas a serem tomadas

paraminimizar o impacto da Sigatoka negra na bananicultura catarinense.

Os trabalhos em curso serão intensificados - substituição de bananais
caseiros com variedades suscetíveis por variedades resistentes; erradicação
de bananais abandonados ou não tratados; não utilização de embalagens
de madeiras velhas e utilização de embalagens plásticas sanitizadas.
Também será revogada a portaria 026/04 e emitida nova portaria
disciplinando as ações a serem tomadas pela fiscalização da Cidasc,
explicitando procedimentos quanto à erradicação de bananais
abandonados e outras providências. A Secretaria reforça, ainda, que a

população seja informada de que não existe risco ao consumidor ao
consumir a fruta, já que a praga ataca apenas. as folhas da bananeira.
Em Santa Catarina, a bananicultura é praticada por 5 mil agricultores e

gera direta ou indiretamente 30 mil empregos, com uma movimentação
eccnôrnlca.de R$ 80 milhões e uma produção de 650 mil toneladas ao

ano. Na região Norte, a banana representa a primeira cultura em

importância econômica.

Ministério da Saúde discute
atendimento à população gay

BRÂsíuA-oMicistério da Saúde
promoveu a primeira reunião do
Comitê Técnico de Saúde da

População de Gays, Lésbicas,
Transgêneros e Bissexuais - GLTB.O
encontro serviu para estabelecer as
bases de funcionamento do Comitê
e paradefiniroencaminhamento das

primeiras propostas, pormeio de um
planejamento das prioridades a ser

feito ainda neste ano.
aComitê trabalhará para que a

Política Nacional de Saúde inclua
demandas dessa população, criando,
articulando e fortalecendo ações de
saúde voltadas a este segmento
populacional. Será acentuada a

integração entre as áreasdoMinistério
da Saúde e as demais instâncias do
SUS (Sistema Único de Saúde),
assim como a participação na criação

e implementação de estratégias
intersetoriais com as várias áreas do

governo, já apontadas no "Programa
Brasil semHomofobia - Programa de
Combate à Violência e à

Discriminação contra GLTB e de

Promoção da Cidadania Ho

mossexual", doMinistério dajusriça,
A agenda de trabalho vai

considerar as propostas apre
sentadas pelo movimento ho
mossexual, em que se destacam:

atenção especial à saúde da
mulher lésbica em todas as fases
da vida; atenção à saúde dos
homossexuais privados de
liberdade; promoção da saúde por
meio de ações educativas voltadas
aos gays; estabelecimento de

parceria e participação de usuários
GLTB, entre outras sugestões.

!ilCANARINHO
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Interpretação e expressão
avaliadas no oitavo Intejs

CELlCE GIRARDI

� Festival avalia os

trabalhos teatrais

preparados nas

escolas da cidade

}ARAGuA DO SUL - Termina
na segunda-feira a oitava edição
do Intejs (Integração de Teatro
Estudantil de Jaraguá do Sul) no
pequeno teatro da Scar. São 260
alunos de dez escolas, que apre
sentam 14 peças teatrais elabo
radas durante o ano e passam pela
crítica de Inácio Carreira e Carlos
Schroeder, do Núcleo de Dra

maturgia de Jaraguá do Sul. Que
stões como expressão corporal, dra
matização, dicção, postura,

articulação, são discutidas e avaliadas
após a apresentação das peças.

Segundo o encarregados de

projetos culturais da Fundação
Cultural, Paulo César da Silva, o
Intejs é uma oportunidade de

integrar os alunos, professores e

coordenadores das escolas e

possibilitar aprendizado mútuo.

"Além disso, criamos uma platéia
e incentivamos estes estudantes

para a arte e à cultura",
acrescentou.

Os colegas Anne Caroline

Wagner, Tiago Baumann e Jéssica
Castoldi, da escola Antônio
Stanislau Ayroso, do Bairro

Jaraguá 99 encenaram a peça
"Marroquinhas Fru Fru". Para eles

FOTOS: RAPHAEL GONTHER

Alunas da escola Divina Providência encenam=Romeu e Julieta"

que participaram pela primeira vez
do Intejs a avaliação foi melhor
que a esperada. "Estávamos
nervosos, e a voz não foi tão forte",
conta Anne. O colega Tiago
emenda: "Mas foi muito bom

poder ouvir alguém apontando
nossos pontos negativos e

positivos".O aluno da escola
Helmuth Duwe, Julio CésarVieira,
apresenta na segunda-feira a peça
"Querem apagar a nossa história".
Ele conta que participar do Intejs

Mário de Oxalá prevê ótima
administração de Bertoldi

]ARAGUÁ DO SUL - A

administração de Moacir Bertoldi
será de grandesmudanças segundo
a previsão do pai-de-santoMário de
Oxalá. Mas alerta que o médico

poderásofrercomproblemas de saúde.
Na Câmara de Vereadores, no
entanto,oclimadeveserdífcíl,Muita
confusão e troca de acusações
poderão acontecer no decorrer de

2005, atrapalhando os trabalhos.
Sobre a vice-prefeita, Rosemeire
Vasel, classificou "como umamulher
de fibra e forte", mas que deve tomar
cuidado com as traições. E alertou

para possíveis problemas no útero,
ovário e pernas (circulação).

Mário de Oxalá previu ainda a

reeleição do deputado estadual
Dionei da Silva e que Jaraguá do Sul
elegerá outro.parlamentar para a

Assembléia Legislativa. "Mas se este
(Dionei) for para federal, terá grandes
chances", disseo vidente que alertou
o advogado para problemas de saúde
relacionados à cabeça.

Na área econômica, a cidade será
destaque no Estado em produção e

crescimento.Mas chamou a atenção
para os altos juros, que deverá ser a
pedra no sapato de muitos

empresários. "[araguá do Sul estará
protegida e próspera uma vez que o
santo do ano de 2005, Ogum, é o

mesmodacidade", revelou.Omesmo

não acontecerá no país, que será

Vidente previu ainda 'a reeleição
do deputado Dionei da Silva

afetado com uma séria crise
econômica. Sobre o governador Luiz
Henrique daSilveira,MariodeOxalá
garantiu que não tentará a reeleição,
em virtude de câncer de próstata e

que o sucessor dele será o prefeito
reeleito de Joinville,MarcosTebaldi,
quemesmo sob processo de cassação,
será eleito. SegundoMario deOxalá,
o presidente Lula não será reeleito.

O pai-de-santoMário de Oxalá
participou de programas de televisão
e fez previsões como a morte de
Leandro, irmão de Leonardo - seis

meses antesdo cantordiagnosticar o
câncer.

é importante para que se possa ter

contato com outras pessoas que

gostam de arte e com os

profissionais da área. Pela terceira
vez participando diz que procura
melhorar a dicção, orientado nos

anos anteriores. "Estou me

policiando para falar mais devagar.
Acho que vou conseguir".

Para Luiz Eduardo Petry, a saída
da escola onde estudava não

impediu de participarda peça deste
ano. "Mesmo formado entrei em

contato com a escola e estou junto
com a turma na peça. Não tenho

pretensões de me tornar ator

profissional. Mas adoro fazer

teatro", destaca. Petry apresentou
com os colegas,da Escola Holanda
Macelino Gonçalves a peça
'Adolescer: conflitos adolescênticos".

As apresentações aconteceram
na quarta e quinta-feira e encerra

na segunda-feira, dia 25, com mais

cinco apresentações das 13h às

16h30.

'Mar aberto' estréia hoje em

120,salas de cinema do pais
SÃO PAULO - É o investimento

dos sonhos de qualquer um:

produção independente ame

ricana de baixíssimo orçamento -

custou US$ 120 mil -, "Mar

Aberto", que estréia hoje em 120
'salas de todo o País, arrecadou
US$ 35 milhões nas bilheterias dos
Estados Unidos apenas dois meses.

Lançado em agosto, o filme virou
um fenômeno de massa, como '�
Bruxa de Blair", mas não é uma

fantasia de terror nem usou a

internet para dar impulso a sua

carreira. O terror, a bem da

verdade, até que existe, pois a

história é verdadeiramente
assustadora.

Diretor, roteirista, montador e
cinegrafista, Chris Kentis leu, em
1998, numa revista especializada,
a história desse casal em férias que
sai para mergulhar e é esquecido
pela tripulação do barco em alto
mar. Ele próprio mergulhador,
Kentis e a mulher, Laura Lau,
ficaram tão impressionados que
acharam que o material podia
servir de base para o segundo
longa. Iniciaram pesquisas. Em
2000, com o primeiro esboço de
roteiro concluído, iniciaram a

captação. "Foimuito complicado
arranjar o dinheiro", confessa
Kentis. "Parece que US$ 120 mil
é pouco, mas tente tirar esse

dinheiro do seu orçamento para
"

ver.

Existem elementos do mais

puro (e assustador) terror na

história desse casal solitário na

imensidão do oceano e cercado

por tubarões, ainda por cima. Mas
Kentis e a mulher nunca viram

"Mar Aberto" como um filme de

ação ou aventura. "O que nos

interessava, desde o começo, era

a relação e o que poderia ocorrer
com as pessoas numa situação
limite como aquela".O repórter
observa, na entrevista realizada

por telefone, de Nova York, que o
q ue eles fizeram foi a

desconstrução de um casamento.

Na primeira cena, marido e

mulher se falam pelo celular
como se estivessem a quilômetros
de distância. Estão a poucos
metros um do outro, ela no

interior da casa, ele fora. No
hotel, onde vão passar as férias,
ele quer fazer sexo, ela não quer;
ela quer conversar, ele se vira

para o lado e diz que vai dormir.

Tragicamente, só dialogam (e se

expõem) à deriva, nesse mar que
adquire uma dimensão me

tafórica da própria existência. "É
isso! You got it (Você en

tendeu) !", exclama Kentis. PO,r
isso mesmo, o casting foi tão
difícil.

SEXTA-FEIRA, 22 de outubro de 2004 �Jl CORREIO DO POVO

CP JURíDICO
� Lei proíbe o pagamento em dinheiro
e institui conta investimento

Conforme previsão expressa na Lei nO 10.892/04, de 13 de julho deste
ano, a partir de 1° de outubro, está proibido o pagamento em dinheiro
das prestações em crediário, visando engordar o sistema financeiro com
os recursos demilhões de brasileiros que não possuem contas banCárias.
Na verdade, a lei que previu essa regra é de 1996, mas a portaria nO 227
de 2002, do Ministro da Fazenda, suspendeu a sua obrigatoriedade.
Nítido está o principal objeto da legislação em comento, qual seja,
aumentar a arrecadação da CPMF que incide sobre as transações bancárias
e impedir a evasão fiscal, visto que impõe um pesado ônus aos cidadãos
.brasllelros, principalmente aqueles que compõem o setor informal da
economia.
No contexto da referida lei, todo o indivíduo que não possuir vínculo
com estabelecimentos bancários e desejar fazer uso de crediários, deverá
realizar a abertura de conta bancária, e, conseqüentemente, estará
obrigado a utilizar talões de cheques, pagar taxas, tarifas e ainda SUportar
a incidência da CPMF sobre suas movimentações financeiras.
Sendo assim, ao se analisar este tópico da Lei nO 10.892/04, percebe-se
que tal legislação fere em múltiplos aspectos a Constituição Federal,
visto que, além de limitar o uso da moeda nacional, obriga as pessoas a

possuírem contas bancárias, e ainda, faculta ao. Ministro de Estado da
Fazenda o direito de dispensar da obrigatoriedade de pagar em cheque
operações de crédito sempre e quando considerar conveniente.
Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal manifestou sua opinião
sobre a nova lei, da seguinte forma:"Não parece razoável que uma lei
anule a moeda nacional para determinada finalidade. É plausível a
impugnação.O poder liberatório da moeda está na origem de sua criação':
Vale ressaltar que desde sua entrada em vigor, tal dispositivo da lei em
análise, ainda não foi acolhido por nosso comércio local, eis que, visando
o bem-estar de seus clientes, bem como aJacilidade para aquisição dos
produtos procurados, tais estabelecimentos, mesmo conhecedores da

legislação, não aplicam as medidas ali impostas.
Por outro lado, a Lei 10.892/04, também estabelece a redução da CPMF
cobrada sobre as transferências entre os fundos de Renda Fixa ou de
Renda Variável (ações), evitando a dupla incidência do tributo e

beneficiando a fatia da população que constantemente realiza aplicações
financeiras.
Para tanto, todos os correntistas que efetuarem aplicações financeiras, a
partir de 01 de outubro do corrente ano, tem a sua disposição a abertura
da conta investimento, a qual destina-se, exclusiva e obrigatoriamente,
a realização de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável.
Havendo o ingresso dos recursos oriundos da conta corrente para a

conta investimento,ocorrerá a incidência da CPMF,porém,os lançamentos
que vierem a ser realizados da conta investimento para as aplicações
financeiras, serão isentos de CPMF, bem como a transferência entre os

fundos de Renda Fixa ou de Renda Variável.Tais disposições acabam por
beneficiar o investidor que costuma acompanhar e investir de acordo

com o cenário econõmico nacional.

Janaína Chiaradia, graduada em Direito pela FURB,advogada da Cassuli

Advogados Associados SIC.

NOTAS
.... FESTA

Showde agradecimento
A "Família 22" - Moacir e Rose - realizam hoje a partir das 1 8h30 na Praça

Ângelo Piazera o "Show de Agradecimento" e convidam a comunida�e
para participar da festa.O evento será animado pelas bandas Alta Rotaçao,
Tribo da Lua, Léo do Acordeon, grupo de pagode Teimosia e Estátuas

Vivas.

.... RIO CERRO

Baile de Rainha
.

A Sociedade Esportiva Recreativa Aliança do bairro Rio Cerro 2 amanhã,
a partir das 22h30, baile de rainha com animação do Musical Estrela de

Ouro,

.... SESC

Fórum Permanente deCultura
Acontece dia 25 de outubro, a partir das 19 horas, nas dependências do
Sesc o Forum Permanente de Cultura. O tema a ser discutido é"A arte

teatral em Jaraguá do Sul: desafios e conquistas': A entrada é franca e

todos são convidados a participar. -

" da
Um dos objetivos do fórum, que acontece sempre na ultima segu�
feira de cada mês, é sistematizar o encontro entre produtores e artistas

-

ib
. -

'para a
locais visando desenvolver uma plataforma de contn urçoes

construção de uma política cultural abrangente, democrática e sintoni�da
com as necessidades de Jaraguá do Sul e de toda a reglao:
O próximo Fórum de Cultura será no dia 29 de novembro com o tema.

Museus, realidade histórica e educação. Mais informações pelo fone

371-9177, no Sesc.

Falecimentos
Faleceu dia 16/10 o senhorCarlos Alberto Friedrisch,com idadedde. 'd de e
Faleceu às 15:30 de 19/1 O a senhorWaldemar Slfert,com I a

63 anos. O sepultamento foi realizado noCemitério Rio da LU�� ode
Faleceu às22:30de 19/1 O a senhorWaldemar Fontana,com I a,
de 64anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério de Santa LUZia,
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ESPORTIVAS
li> VÔLEI

AtletasdeJaraguá na seleção catarinense
A 'ogadoras da ADV/Marisol/FME, Tamires Welter e Tatiane Rezena,
SJ

d de se i
,.

d S C
.

tão em Pomero e, on e se Integraram a equipe e anta atanna
es

e realiza até domingo (24) a. terceira e última fase de preparação
qUra o Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino de Seleções -

6�ViSãO Especial, a ser disputado de 25 a 29 deste mês, no município de

B�rcarena, no Pará. O time está sob o comando do professorManoel da

Cunha (AD Pomerana), tem Karina Patrícia de Souza (Ajov/ 10 de Maio)·
o auxiliar técnica e Ivo Victor Forbici (AD Verde Vale) como supervisor.

� seleção catarinense é formada ainda pelas atletas Natalia Pereira,

Evelin Schlitkmann (Ajov/l0 de Maio), Andressa Longui, Karina

Schwanke, Edina Bugmann, Gabriela Marques (Furb/Bluvolei), Kely
BertaSSoni, Karoline Soares, Karine Soares (SE Bandeirante), Elaine

Pinheiro, Sabrina Baby (Elase), Camila Woerner (AD Pomerana), Patrícia

Bianchi (Aprov/Chapecó) e Andreza Oliveira (CE Bom Jesus). Santa

Catarina integra o grupo uA;ao lado de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio

Grande do Sul. A chave UBU é composta por Ceará, Minas Gerais e Pará.

li> CATARINENSE

Tiganá eMarcelo França confirmados
'

o Juventus contará com a presença de Tiganá e Marcelo França para a

partida de volta da semifinal contra o Figueirense no domingo, às 15h30
no João Marcatto. O zagueiro Scharles, contratado junto ao Londrina

(PR),já está recuperado da cirurgia e iniciou os trabalhos com bola com

os demais atletas do grupo.
O jornalista e cronista esportivo. Miguel Livramento, que apresenta o

programa Meio Campo, todos os dias no horário do almoço na TV

Barriga Verde, fez vários elogios ao tricolor, dizendo que o clube tem

um dos melhores estádios do estado de Santa Catarina, que o clube é

grande e tem que estar na primeira divisão. Ainda comentou que o

Juventus tem que fazer um uniforme mais bordô, como era

antigamente, dizendo que é um dos mais bonitos que ele já viu, inclusive,
mais bonito, que o do Avaí, no qual se declara torcedor apaixonado.
Itamar Schüller já deixou claro o desejo de permanecer no tricolor

Jaraguaense em 2005. O treinador disse que se realmente houver um

planejamento, um projeto do time pode ficar treinando já desde Janeiro,
e ele poder ir observando alguns jogadores e nos meses de Fevereiro

e Março contratar três ou quatro jogadores de qualidade para entrar

forte na próxima temporada,ele disse que fica/Se realmente a Diretoria

quiser continuar o bom trabalho com a gente, eu fico no Juventus, caso
contrário, não poderei esperar até março, tenho família e filhos para
cria(disse o-técnico do Juventus!

GERAL/ESPORTE

EVENTO

Microrregião vai sediar nova
etapa da Corrida de Aventura
JULlMAR PIVATTO

� Atletas enfrentarão

provas de Mountain

Bike, Rapei, Bóia Cross
e Trekking

SCHROEDER -Duzentos atletas
de todo o Brasil são esperados para
a 4ª Etapa do Circuito Catarinense
de Corrida de Aventura, que
acontece nos dias 13 e 14 de
novembro. As equipes percorrerão
as trilhas do interior dosmunicípios
de Schroeder e ]araguá do SuL Esta
é a última etapa da competição,
onde serão percorridos 70
quilômetros em meio à mata

nativa.No mesmo fim-de-semana,
Schroeder também receberá uma

etapa do Brasileiro de Down HilL
Com o nome de "Expedição

Paz na Terra", a prova terá duas

categorias: Aventura e

Competição. A primeira é dirigida
para atletas considerados
amadores. Na segunda, é exigido
um pouco mais de
condicionamento físico e também
de técnicas mais aperfeiçoadas em
todas as modalidades.

As modalidades esportivas
serão definidas de acordo com as

ESTAD,O DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

E O IT A L
CONCORRÊNCIA N° 138/2004

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO

O MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL torna público que, em conformidade com o que
preceitua a Lei nO 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar na sede da
Prefeitura, sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111, na sala de reuniões, sob a coordenação
da Comissão de Licitações, uma licitação sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS do
tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, para contratação de serviços de Engenharia Sanitária
de Limpeza Urbana visando a disposição, em Aterro Sanitário devidamente licenciado,
dos resíduos sólidos domiciliares e/ou comercial com características de doméstico, e
ainda os provenientes dos serviços de limpeza urbana; conforme as especificações do
Edital e da Minuta do contrato. Os serviços serão remunerados com recursos próprios do
MUNICfpIO. O orçamento estimativo dos serviços importa em RS 1.479.600,00.
DATAS. E HORÁRIOS:
a) Para visita técnica - até às 16:00 horas do dia 22 de novembro de 2004;
b) Para apresentação dos envelopes - até às 11 :00 horas do dia 24 de novembro de
2004, no Setor de'PROTOCOLO, no endereço acima;
c) Para abertura dos envelopes - às 13:30 horas do dia 24 de novembro de 2004.

INFORMAÇÕES.-Informações aos interessados serão fornecidas na Divisão de Licitações,
no horário de 08:00 às 11 :30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, no endereço acima citado,
ou pelo telefone (047) 372-8085. Não haverá expediente na PREFEITURA no dia 29/10/
2004 (Feriado) e no dia 01/11/2004 (Ponto Facultativo).
AQUISiÇÃO DO EDITAL - O Edital, com seus anexos, estará disponível na Internet, no
endereço www.;araguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo, ou, poderá ser adquirido
na Divisão de Licitações, mediante o pagamento da taxa de RS 20,00 .(vinte reais).

Jaraquá do Sul (Se), 21 de outubro de 2004

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

Depois de sediar a Volta de Mountain Bike, Schroeder receberá etapa do Circuito Aventura

características do local onde a

prova acontecerá. A base será as

seguintes modalidades:

Orientação: Tiekking: Mountain
Bike: Bóia Cross e RapeI.

Para competir e concorrer à

premiação e somar pontos ao

ranking do Circuito Catarinense,
em ambas as categorias, as equipes

deverão ser mistas e formadas por
quatro integrantes, sem equipe de
apoio. No entanto, poderão
participar das provas as equipes
formadas por duplas, trios e

quartetos, mistos ou não.
A organização garante que a

orientação do percurso será feita
com cartas topográficas e

disponibilizadas pelo IBGE,
tornando o mapa simples e fácil de
ser compreendido. A Corrida de
Aventura está sendo promovida
pela Prefeitura Municipal de
Schroeder, ]araguá do Sul
Convenctions and Visitours
Boreau em parceria com a Paz na
Terra Viagens e Aventura.

Ferrari. promete ter mais cuidado esse ano

SÃOPAULO-A Ferrari promete
caprichar nas contas dessa vez.

Visivelmente envergonhado, o chefe
do departamento de eletrôrlica da
escuderia, o alemãoDieterGundel,
admitiu ontem, mais uma vez, o erro

grosseiro da equipe noGPBrasil do
ano passado, quando deixou o carro
de Rubens Barrichello ficar sem
combustívelna 47.ª volta, tirando-o
da corrida que liderava e tinha boas
chances de vencer. Mas disse que
agora será diferente.

"O bom da Ferrari é que
admitimos os erros que cometemos,
e tentamos cometê-los uma só vez", .

disseGundel, em entrevista emSão
Paulo. "Houve um problema no

software que calcula o consumo de
combustível. 'Agora, nós

aumentamos a confiabilídade dele

e esperamosque oerronão aconteça".
Após o GP de 2003, a Ferrari

também alegou falha no sistema de
telemetria que afere os dados do
veículo e os transmite aos boxes para
justificar a pane seca. Mesmo assim,
apesar do problema, a equipe tinha
condições de fazer uma conta simples
usando o consumomédio do carro e

evitaro abandonodopilotobrasileiro.
Ninguém fez a conta, talvez por
confiarem demais nos 'sistemas

eletrônicos.

Gundel, há duas décadas no

automobilismo, conhece bem' a

dependência que as equipes
passaram a viver. "Vi a evolução da
eletrônica nos carros desde o início.
Há 20 anos, eles eram apenas
mecânicos. Hoje, dependem 100%
da eletrônica", afirmou,

• Num Grande Prêmio, a
Ferrari usa cerca de 30

computadores desktop e

até 70 portáteis, além de
12 racks repletos de
servidores de dados e um

link direto com a sede da

equipe

• Após a largada, com
todo o aparato montado,
o papel de Gundel se
resume a "ficar nos
bastidores esperando uma

catástrofe'; segundo ele

próprio.

Romário sai do Flu e acerta com Vasco
RIO DE JANEIRO - Romário

acertou sua saída do Fluminense
e também a transferência para o

Vasco, onde vai disputar o

Campeonato Carioca de 2005,
embora ainda não tenha
formalizado o acordo com o clube
que o revelou nos anos 80. Para

amigos mais próximos, Romário
comentou que quer evitar

estresse até o final do ano,

dedicarido-se à prática de
futevôlei nas praias do Rio e à

organização do jogo que marcará
sua despedida internacional, em
11 de novembro, entre a seleção
do tetracampeonato e um

combinado, mexicano, nos

Estados Unidos.
O presidente do Fluminense,

David Fischel, conversou com

Romário por telefone à tarde e

disse depois que o atacante estava
tranqüilo e disposto a facilitar o

rompimento de contrato. Pela
rescisão, o Tricolor deve arcar com
cerca de R$ 250 mil. Uma quantia
um pouco maior, referente. ao
direito de imagem, tem de ser

pagaa Romário pelo patrocinador
do Fluminense, a Unimed.

, "Não havia mãis ambiente no
clube. É corria um casamento que
desanda. Então cada um deve
seguir o seu rumo", declarou
Fischel. Romário chegou a ser

aguardado em São ]anuário, mas
foi demovido da idéia pelo próprio
presidente do clube, Eurico
Miranda, temeroso de que a visita

do atacante desconcentrasse a

equipe, na semana de uma partida
importante, contra o Flamengo.
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naCIOnaIS. uas esôes no b' om ro
e no calcanhar, atormentaram a
temporada de um dos jogad

, . ores
mais Importantes da seleção d
técnico Bernardo Rezende.

o

Primeiro foi a cirurgia no
ombro e a longa recuperação , mas
sem tempo de adquirir ritmo para

es.tar em quadra na Olimpíada.
VlU o torneio do banco e ainda
enfrentou uma lesão no calcanhar
adquirida em Atenas, mas que S6
teve tempo de tratar no Brasil.

ESPORTES
DECISÃO

'Basquete feminino busca vaga
na final do Estadual Infantil

JULlMAR PIVATTO

� Equipe precisa de
uma vitória contra

Tubarão para
conseguir a vaga

}ARAGUÃ DO SUL - A Ajab/
Jaraguá Infantil feminino busca, neste
fim-de-semana, a classificação para a
fase final doCampeonatoCatarinense
de Basquete da categoria.A equipe
jaraguaense, que está na chave A,
sediao últimoquaclrangularnogrupo.
O adversáriodireto nabusca da vaga
é o time de Tubarão e o jogo decisivo
será às 11 horasde amanhã,noGinásio
ArthurMuller. Uma simples vitória
classifica aAjab.

Atualmente na terceira posição,
, a equipe treinadaporVivianCampos
busca a segunda vaga, já que a

primeira já é de Itajaí.Nos outros três
confrontos entre as equipes, Tubarão
venceu duas (uma por Um e outra

por seis pontos) e a Ajab venceu o

último confronto, por 22 pontos de
diferença. "Se vencermos, empata
mOSnonúmero de pontos,mas, como
temosmelhor saldo de pontos, garan
tiríamos a vaga", informouVivian.

A equipe estréia hoje às, contra
São José, que já está desclassificada.
Amanhã, além do jogo contra

Base da equipe feminina foi formada nos 18 pólos de basquete de Jaraguá do Sul

Tubarão, asmeninas enfrentam ltajaí,
às 16 horas. A treinadora diz que a

equipe vem em uma ascendente e

que os resultadosmelhoram a cada
rodada do Estadual. "Não fizemos
nenhum amistoso. Asmeninas vêm

pegando ritmo de jogo durante a

competição. Depois da boa

campanha na última rodada, elas
estãomaismotivadas e acreditamna

classificação", comentou.
MASCULINO - A Ajab/

Divina!Braz Fax InfantilMasculino
venceu oBonia/loínvílle na noite de
quarta-feira, ratificando assim a

segunda colocação na Chave A do

Campeonato Catarinense, com 13

pontos. A liderança ficou com a

equipe do Ipiranga/Blumenau, que
totalizou 15 pontos. Depois de viraro
ptirneiro tempo em desvantagempor
22 a 17, os jaraguaenses conseguiram
impor seu jogo veloz no segundo
tempo e fugir da forte marcação

Aberto de Futsal define semifinalistas
}ARAGUÃ DO SUL - A última

rodada da segunda fase do

Campeonato Aberto de Futsal
define os outros dois dos
semifinalistas da competição, em
partidas a serem realizadas a partir
das 14 horas de sábado, na

Arsepum. No primeiro jogo da

tárde, a Kiferro EC precisa golear
a eliminada Kaelly Malhas/Posto
Marcolla e torcer por um tropeço
da Icro Informática/Franca
Calçados diante do já classificado
matematicamente Posto Cidade/
SalesSeguro, no último confronto
do dia, às 17 horas, válido pela
chave "E".

Na chave "F", apenas a Belmec,
que enfrenta os Cachaceiros a

partir das 15 horas, já está elirnir1ada,
pois pode chegar nomáximo a três

pontos,mas perderia pelo critério de

desempate - confronto direto -

para a Baumann, adversária da
Latoaria Aristides no jogomarcado
para as 16 horas.A rodada da última

quarta-feira apresentou os seguintes
resultados: Baumann 3 x 5
Cachaceiros e Latoaria e Pintura
Aristides 4 x 2 Belmec.

As semifinais do Aberto de
Futsal estão agendadas para a

noite de segunda-feira (25/10), no
ginásio Arthur Müller, com uma

partida às 19h30 e a outra às 20h30.

Já a decisão do campeonato
acontecerá no mesmo local, às 16
horas, do próximo dia 29, após a

definição do terceiro lugar, que
está prevista para iniciar às 15 horas.
Com 29 jogos já realizados, a

competição registrou 238 gols, o que
representa uma média de 8,2 por
partida. O jogador Fábio Roberto

··,···-1· BOLETIM DO ESP

Maica (Posto Cidade/Sales) lidera
a artilharia do campeonato, com
nove gols.

• O Aberto de Futsal é

promovido pela Fundação
Municipal de Esportes, que
premiará os quatro primeiros
colocados com suínos (100kg,
80kg, 60kg e SOkg) e troféus.

• Também haverá medalhas
aos classificados até o

terceiro lugar, além de
troféus à equipe disciplina,
ao artilheiro e à defesa
menos vazada.

HIGUEIRENSE

Treinos nos dois períodos
Nos treinamentos do Figueirense, realizados ontem
no Centro de Treinamento Figueirense, em Palhoça,
o técnico Dorival Júnior comandou trabalhos técnicos
em dois períodos. Na parte da manhã, Júnior
orientou um trabalho técnico de finalização,
enquanto os zagueiros treinaram com o auxiliar

técnico Ivan Izzo. À tarde foi realizado um trabalho
'de posse de bola, seguido de um técnico, esse apenas
na metade do campo.
Hoje, o elenco do tricampeão catarinense volta a

trabalhar no C.T.,a partir das 9 horas,quando haverá o
primeiro treino tático visando a partida de domingo,
diante doCriciúma, pela 37.a rodada do Campeonato
Brasileiro da Série A, em Criciúma. Otrabalho da tarde,
anteriormente marcado para o C.T. foi cancelado,
com os atletas alvinegros recebendo folga.

.... CRICIÚMA

Sandri muda time titular
No treino realizado ontem o técnico Lori Sandri

.

promoveu algumas mudanças no time qu
jogou contra o Flamengo, no último domingo
no Rio de Janeiro. O meia Athos e o atacante

Marcos Denner atuaram no grupo principal
substituindo Alexandre e Ceará. O treinado

deverá utilizar para o clássico com o Figueirense
o esquema 4-4-2.

Em relação o retorno do lateral .esquerdo
Luciano Almeida o treinador ainda não confirma

a volta do jogador. O atleta estava lesionado
voltou a trabalhar com a equipe na semana

passada. O time titular foi formado por: Fabiano,
Ângelo, Duílio, Luciano, Gleidson, Clébe
Gaúcho, Paulo César, Douglas, Athos, Marcos
Deneer e Vagner Carioca.

imposta peloBanja.
A história do jogo começou

a mudar no terceiro quarto,

quando a Ajab passou à frente
no placar para vencer o jogo por
57 a 46. Agora a equipe treinada
por Manoel Vieira se prepara

para o Hexagonal Final, que
acontece entre os dias 27 e 30
de outubro, em sede ainda por
ser definida.

o laJilcplllilsmto da 'milfl.lJl1so GlllIe
w,ai RQr a gatiqtaGla pra Rulàr.

o Jernp Ieen misture íliversêo. saúde utilizando
mini-trampolins,essu atividade foi projetada
especialmente para as condiqóes (Isicas da

criançada, O Jump lsen é illdicado para cPianças
8 pSltir dos 7 anos de idade, estando os pais
metnculedos na Impulso ou nêo.
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migrar para a praia em 2005
SÃO PAULO - o campeão

olímpico Nalbert estreou na

temporada nacional, após seis anos
sem jogar vôlei no Brasil- foram
cinco anos no clube italiano
Macerata e um no japonês
Panasonic.Nalbert disse que estava
ansioso por entrar em quadra num
torneio nacional, após tanto tempo,
jogou três sets inteiros, após um

período de sete meses sem fazer
uma seqüência de partidas, e até
perdoou a torcida - o ginásio de
São Bernardo tinha "quase mil

pessoas".
Disse que o ginásio era grande

e que a noite estava fria, terça-

direito a alojamento de sexta

para sábado, café da manhã e

suprimentos durante o percurso,
além de almoço, jantar, camiseta
e troféu personalizado.

Dependendo dos modelos
do barco, a saída pode ser

marcada para outro ponto a ser

definido no dia do evento. Será
também oferecido transporte de
volta para J araguá do Sul com
ônibus e para os barcos
caminhão. A saída de Barra
Velha será por volta das 22:00
com a chegada sendo no Clube
de Canoagem Kentucky por
volta das 23:00.

Clube de Canoagem promovê
encontro ecológico em novembro

}ARAGUÃ DO SUL - O Clube
de Canoagem Kentucky
promove, no dia 6 de novembro,
o XVIII Encontro Canoa

Ecológica Verde e Vida Itapocu.
O evento é um dos maiores do

gênero do Brasil e já conta com

as inscrições abertas. A saída está

prevista para as 7 horas da

manhã, nos fundos da sede do

clube, com chegada prevista para
as 18 horas na lagoa do centro de
Barra Velha.

A organização informa que os

modelos de barcos devem ter pelo
menos quatro metros. O valor da

inscrição é de R$ 20,00, que dá

QUJllf (JS BENEFiCIOS?
o Jump Ieen desenvolve a ccordenaçêo motora

a libera a ensrçia da garotada, melhorando e

capacidade de concentrsçên e o humor,
O Jump Teen reduz os efeitos negativos da vida
sedentàna tirsndo a criança da rotina dos jogos
elWônicos e da TV.

«'�" ,:

16h30min até 17h15min < 2',t.
14h3Dmin até 15h15min < 5',54

Rua Epitácio Pessoa 1081 Centro

CEP 88251-100 , Jaraguá do Sul. se
b

47 275 1862 , academiaimpulso\lvterra,com,
r
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SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

Formada em 2003, a banda jaraguaense AI Diaz
é mais uma à procura de um lugar ao sol no
cenário alternativo (ou underground, ou

independente) do Brasil. Rotular o som deles é
quase que um castigo, visto que suas influências
variam de "Nara Leão a Sepultura", como definiu
o baixista e vocalista Jean.
Em um ano de "estrada", a banda já sofreu uma

perda, neste ano, com a saída do vocalista
Charles, por motivos particulares. "Todo mundo
achou que ele saiu brigado da banda. Mas não foi
isso. Hoje ainda somos amigos e continuamos'
compondo com algumas letras dele", lembrou
Jean. Além do baixista, a banda é formada por
Evandro (guitarra/voz), Sandro (bateria) e Jorge
(DJ).
O primeiro CD, com seis músicas, foi gravado
nos estúdios AML, em Florianópolis, um dos
mais procurados pelas bandas catarinenses.
"Inicialmente, pensamos em prensar, mas

preferimos fazer isso com mais calma e com

maismúsicas", disse Jean.
A banda teve que retomar os ensaios, para
adaptar as músicas às vozes de Jean e Evandro,
que agora se revezam no microfone. "Tudo o que
estava ensaiado teve de ser retomado. E no meio
de, tantos ensaios, tivemos muitos shows.
Também estamos compondo novas músicas
para entrar em estúdio no ano que vem",
informou.

Depois de enviar o trabalho para' várias
qravadotas � e, Rublicações especializadas, a

banda começou ..â'"ief-'üm DOm reconhecimento
também-no Brasil. "Nossa música está tocando
em uma rádio via, internet, no Rio de Janeiro,

Evandro assumiu os vocais depoisda saída de Charles
além de várias resenhas em sites"
baixista.

'

Um dos sites mais especializados em rock
Independente (ou underground, ou alternativo) foi
� �onapunk.com.br, de São Paulo. A

se�enha feita, pelo jornalista Wladimyr Cruz, fala

ma' r� o som do AI Diaz ser diferente do gosto

es��IO comum. "Como temos-influências de vários
H

os, nos comparam constantemente com Los

oermanos, lncubus e outras bandas", disse Jean.
iar

que realmente diferencia o som dos

Inf��ua�nses é ter um som característico.

eVituenclas e comparações não podem ser

lem�das, mas eles criaram um som que pode
det �ar �ma de suas influências, mas que, acima
T

u o, eAI Diaz.

pUdo na banda é diferente. Desde a sonoridade,

massando pelo material de divulgação e até

b
eSmo os releases. No fim do texto do site da

"panda (w.ww.aldiaz.com.br) eles citam que

in;�cu�a também com a sintonia entre os cinco a,
éO'bn�aode uma poética única Onde o simples não

Via" E ' .

jug'
' e Justamente disso que o AI Diaz vem

Indo. Do óbvio.

Sandro já tocou em várias bandas
do cenário independente da região

lembrou o

Jean diz que a mistura de influências
é a marca da banda

Jorge, no comando da pick-up
dá sonoridade diferente

A união tem vários sentidos. Pode
ser considerada como uma liga

- ção de duas ou mais coisas, ou
-: pessoas. Nos dias de hoje vemos

muitos exemplos de união: a união
de trabalha
dores, de
moradores
de bairros,
campanhas
contra as

drogas, con
tra a AIDS,
etc. A união
é responsá
vel por mui
tas conquis
tas!

r '
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"GIAO
De 22 a 28 de outubro

Jàraguá do Sul- Rua Emílio CJourdan

FILME/HORÁI110 SALA' FILME/HOMRIOGtNERO
Chamas da Vingança
14:30 - 17:30 - 20:30

D Mar Aberto
14:00 16:00 18:00 20:00 22:00Anaconda 2

17:00 - 19:00
AV

o Espanta Tubarões
13:45 15:45 17:45

DSD

DS
I A Dona Da História

19:45 - 21:45

c
Resldent Evil2 Apocalypse
13:30 15:30 17:30 - 19:30 21 :30

o Enviado
21 :15Joinvílle - Rua Visconde de Taunay

FILME/HORÁRIO
4

'G�NÊRO
.,

Yu-gi-oh o Filme (dub)
14:30 16:30 18:30

Rei Arthur
14:00 16:30 19:00 - 21 :30

Kill Bill Volume 2
15:00 18:00 - 21 :00

2 "

Resident Evil 2
19:30 22:00

Rei Arthur
14:00 16:30 19:00 21 :40

. �:
f '

�, . '.�, .

�'7-

k 3
!!c:"

Apocalypse

Mar Aberto
13:45 16:00 18:00 - 20:00 22:00 Proqramaçôes sujeitas a alteração

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

I Scar Ip_t�(jGlRAMAÇÃO OUTUBRO

Brahms - Schumann - Heller - Guastavino - Villani

3niGradu�rem Moda .."Palestra com Samir'à.,!.,
Campos - Tendências para o Inverno 2005 - Desfile e

apresentação de Vídeo.

19h c/coquetel

\

Regência: Mercia Mafra Ferreira

Piano: Alberto Heller

Maria Elita Pereira

21h

Iprojeto eort9� Abertas - Duas>Rod�s
14h III E\lento corp aJjrque�mi�âjilfô.níç�:a.Q,;�e:ª�:nª3

18h

,j Apresentação Coral com Instrumentista .:

Polyphonia Khoros.
.

. .

9 Ensaio lVIarja "Catavento.
<'

8hàs12h

WA'f'••'t1ll--6" EncootrÓ Esi�(:1uj''Fd'"'''"rC''crer"'l i,,"%;;;:!�;��.. . , , .a.. , .Q$, nS.e.JI.º.s'_AI_
� Tutelares e Municipais dos Direitos da Criança e

do Adolescente

Dia 27 Abertura às 8h30

Dia 29 Encerramento às 17h

Informativo Paroquial
23/24 DE OUTUBRO DE 2004

MISSAS

DOMINGO
07HOO Matriz
09HOO Matriz(l '.
Comunhão)
19HOO Matriz
08H30 Molha (Renov.
Prom. Bat)
08H/09H Vieiras 1 São
José

SÁBADO
16H30 Matriz (1'
Comunhão)
19HOO Matriz
17H30 S. Luiz Gonzaga
17H30 Rainha da Paz
19HOO São Benedito
19HOO São Francisco

NOSSA MENSAGEM

"Deus exalta os humildes"
O mundo de hoje exige que a fé seja vivida de modo
consciente. Não há mais lugar para uma'fé vivida de
modo apenas formal. A convicção que temos diante
da Palavra do Senhor deve tomar nossa existência
inteira e ser sinal para o mundo. O fariseu estava

preocupado com o cumprimento de regras e

normas, publicano queria e sentia a necessidade da
misericórdia de Deus, Ser igreja, ser Comunidade e

ser ouvinte autêntico da Palavra de Deus é muito
mais do que cumprir regras e normas, É ser fiel à
misericórdia do senhor, de que todos precisamos.

I CINEMA EM C
Da Reclílç�ºIGª",g"c;liçº,�,t,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
leis da Atração
Nesta afiada e sofisticada comédia
romántlca, AudreyWoods é uma bem

sucedida advogada especialista em

divórcios, famosa por nunca ter perdido um

caso. Ela só pensa em negócios e está

sempre à frente do júri. Mas agora Audrey
tem um novo oponente, o advogado Daniel

Rafferty, que acaba de chegar à cidade e

parece ser uma presa fácil para Audrey. Mas
as aparências enganam, especialmente
quando os dois se enfrentam no tribunal.
Daniel se revela um oponente formidável,
quebrando a invencibilidade de Audrey.
Comédia Romantica - Ano: 2004 -

Duração: 87 minutos - Cor Livre

Lançamento em Vídeo e DVD

KiII BiII- Volume 1
O quarto filme de Quentin Tarantino -

vencedordo Oscar de Melhor Roteiro por
"Pulp Fiction"- é uma homenagem aos

filmes de bang-bang e de kung-fu. A atriz
lndicadaao Oscar, Uma Thurman, lidera este

elenco estrelar que inclui Daryl Hannah,
Lucy Liu e David Carradine.Traída e quase
morta, a assassina de elite "A Noiva" acorda
de um coma após cinco anos. Ela quer
vingança contra seu inimigo "Bill" e seus

comparsas assassinos.

Ação - Ano: 2004 - Duração: 111 minutos
Cor 18 anos - Lançamento em Vídeo e

DVD

10.5 - O Dia Em Que a Terra Não

Agüentou
A Terra está prestes a presenciar o maior
terremoto de todos os tempos, Depois de
vários tremores, um mais forte que o outro, a
doutora Samantha Hill e Jordan Fisher,
diretor executivo do Centro de Estudos de
Terremoto da Universidade deWashington,
estão estudando o caso. Eles descobrem que
um terremoto de proporções até então
nunca vistas pode acontecer a qualquer
momento, E esse monstro da natureza pode
lançar a costa leste da Califórnia diretamente
para o Oceano, Há uma sarda, mas somente o

Presidente pode autorizar e o risco de urna

catástrofe ainda maior é gigantesco,
Ação - Ano: 2004 - Duração: 153 minutos -

.

Cor 16 anos- Lançamento em Vídeo e

DVD

A Filha do Mosqueteiro
França, Século XVII.Quando a igreja,
representada pelo cardeal e seu exército,
coloca-se contra o rei e seus fiéis
rnosqueteiros.o mais famoso deles,
D'Artagnan, revela um segredo que pode

.

mudar a história da França: sua filha
Valentine. Bela como a mãe e valente como
o pai, ela vai defender seu reino juntamente
com os filhos de Artus, Portus e Aramis. Uma
por todos e todos por uma.
Aventura - Ano: 2004 - Duração: 156
minutos - Cor 16 anos - Lançamento em
Vídeo e DVD

s I
.................................................................................................................... -
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Pão de Cenoura
Ingredientes: 2 cenouras médias; 1 xícara (chá) de água morna; 1 tablete de fermento

Fleischmann; 1 envelope de adoçante em pó; 1 colher (sopa) de margarina light; 1 cebola

pequena picadinha; 2 dentes de alho amassados; 1 colher (chá) de sal; 1 1/2 xícara (chá) de

farinha de trigo.
Preparo: Numa vasilha, misture o fermento com o adoçante esfarelando com os dedos até

formar uma farofa. Retire a casca da cenoura, pique e coloque no copo.do liqüidificador junto
com a água morna. Bata bem e despeje sobre o fermento, mexendo novamente. Em uma

panela pequena, doure a cebola, o alho, o sal na margarina. Retire do fogo e despeje o

refogado na vasilha da cenoura batida. Com uma colher de pau, misture a farinha de trigo
peneirada e, aos poucos, o restante dos ingredientes. A massa deve ficar mole. Em uma fôrma

retangular para pão, untada e enfarinhada, despeje a massa, cubra com um pano e deixe

descansar durante uma hora, até aumentar de volume. Leve ao forno preaquecido forte

d�rante 10 minutos. Abaixe o fogo e deixe ainda durante 15 a 20 minutos até começar a

dourar.

CONVITE Jantar

Típico 'Italiano

o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, tem o prazer de convidar
você e sua família para participar do Jantar Mensal, com o

tradicional prato típico, regado a um bom vinho.

Data: 22/outubro/2004 (sexta-feira)
Hora: 20:00 horas

Local: Sede Social, Rua'dos Imigrantes Italianos, nO 33, Bairro Vila
Nova

Adquira seu ingresso antecipadamente,
com membros da Diretoria, Conselho, Coral

Italiano,e na Sede (370-8636).

"Venha comer uma deliciosa polenta e

saborear um bom vinho"
.

Sopa Cremosa de Milho Com Pimentão
Ingredientes: 21atas de milho verde; 4 xícaras (chá) de leite; meia colher (chá) de sal; pimenta-do
reino a gosto; 2 colheres (chá) de óleo; 1/4 de xícara (chá) de cebola picada; 1/4 de xícara (eM) �1�
pirnentáo vermelho picado; 1/4 de xícara (chá) de pimentão verde picado.
Prepal'�: Bata no liqüidificador o milho escorrido juntamente com o leite.Verifique que esteja bem
triturado. Coloque numa panela. Deixe levantar fervura, abaixe o fogo e cozinhe lentamente
durante aproximadamente 15 minutos, mexendo de vez em quando. Enquanto isso, aqueça o óleo
numa frigideira,junte a cebola e frite em fogo médio por uns 2 minutos, até que doure ligeiramente.
Junte os pimentões.Aumente o fogo e frite por 1 minuto até que dourem, mas ainda estejam
crocantes.Tempere a sopa de milho com sal e pimenta-da-reino. Coloque a sopa em taças
individuais e acrescente uma colherada dos lequrnes dourados ..Rende 4 porções.

Passeando por Cracóvia.
( Uma família na Polônia artigo da internet"PIEROGI BRASILEIRO")

Seguimos pela
caminho Real
sendo que desta
vez pela famosa
Rua Florianska. Ao
término da rua

podemos
encontrar o único
portão ainda
existente dos 8

que existiam

quando a cidade
era cercada por
um muro até o

século XIX.
Ainda há
também duas
torres e uma

parte do
muro que
hoje é usado
por vários
artistas

plásticos para
expore
vender suas
obras.

Continua ...
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FOTOS:GB IMAGEM

Helena Ranaldi volta para brilhar
em "Senhora do Destino

/I
,m",.�",�,

Por-Erica Guarda/GB Edições

Iara, personagem da atriz na novela das oito,
aparece novamente na trama para colocar
Plínio (Dado Dolabella) na linha

Seus personagens mudam da água para o vinho.
Na minissérie "Presença de Anita", ela viveu a

doce e ingênua Lúcia Helena, que de tanto amar

o marido acabou sufocando-o; em "Laços de

Família" interpretou a decidida veterinária

Cintia; depois foi em "Mulheres Apaixonadas",
na qual deu vida à reprimida e sofredora Raquel
que era surrada diariamente pelo marido (Dan
Stulbach) sem esboçar reação. Agora, ela está em

"Senhora do Destino". Sim, é mesmo a atriz que
você está pensando: Helena Ranaldi.
Nos primeiros capítulos de "Senhora do Destino",
sua personagem Iara apareceu como uma bem
sucedida executiva, cheia de vontades e com

ares de dona do mundo. Decidida a ter um filho

sozinha, tratou logo de procurar um pai
charmoso e bonitão, acabou conhecendo Plínio

(Dado Dolabella), um rapaz namorador cuja
única tarefa na novela é mostrar os seus dotes
físicos. Logo de cara, ela o elegeu para "pai" de
sua produção independente.

6. Em "Senhora do Destino", Iara (Helena Ranaldil
e Plínio COado Dolabellal se conhecem por acaso. Ele

ajuda a executiva a trocar o pneu do carro e, como

forma de pagamento, ela o beija ardentemente

I DICAS DE lEITUR

Depois de protagonízar algumas cenas

quentes com Dado Dolabella, Helena
Ranaldi sumiu da novela e reapareceu
dias atrás, mas sua personagem está

bem diferente.
Ao que parece, Iara perdeu o emprego

que lhe garantia uma vida confortável
e quase que ficou sem casa para morar.

Grávida e desempregada, ela está

vivendo na pele o drama de ter um
filho sem o apoio do pai ou de qualquer
ou tro familiar.
O telespectador já percebeu que Iara

perdeu toda a �ose e glamour: talvez a

sua única saída seja procurar o pai da
criança e pedir socorro. Neste sentido,

<l Iara procura desesperadamente
por um trabalho, sem sucesso. Ter um

filho numa "produção independente"
parecia ser um sonho encantado, no

entanto a realidade colocou a

personagem no meio de um pesadelo

especula-se nos bastidores da gravação da

novela que ela abandonará o filho nos braços
de Plínio (Dado Dolabella), bem no dia em

que ele estiver se casando com Angélica
(Carol Castro). Com um filho para educar,
Plínio não terá outra saída senão trabalhar e
se tornar um homem responsável.
O destino de Iara na trama de Aguinaldo
Silva não dá nem para imaginar, mas o

público já sabe que Helena Ranaldi tira de
letra todos os altos e baixos de seus

. personagens.
Deixando um pouco a ficção de lado, o que

ninguém imagina é que Helena Ranaldi é
formada em Educação Física, profissão que
nunca exerceu, pois nasceu para ser atriz, o

que já foi provado em tantos os papéis que

interpretou.
Quem conhece Helena Ranaldi pode concluir
que ela é uma pessoa extremamente caseira.

Morando há vários anos no Rio de Janeiro,
sua maior curtição é fazer "programa de

paulista": jantar fora, ir ao cinema e receber
os amigos em casa.

Recentemente, ela e o diretor global Ricardo
Waddington colocaram um ponto final no
casamento que já durava onze anos.

Discretos, nenhum dos dois se

pronunciou sobre o assunto,
afinal suas vidas pessoais não
deveriam interessar a

ninguém. No entanto, é
.

justamente o contrário porque·

logo depois da separação, a

imprensa tratou de ligar o
nome da atriz ao de Dado
Dolabella dando notícias de
um romance entre os dois

colegas de elenco. Alheia a

tantas fofocas, Helena segue
sua vida no melhor estilo
"nem te ligo", tanto que as

fofocas se diluíram e acabaram

6. Helena Ranaldi começou muito cedo sua carreira
de atriz. Contabilizando vários sucessos, atualmente

a atriz está. no elenco de "Senhora do Destino"

em nada.'
Extremamente profissional,
além de dedicar-se de corpo e

alma ao trabalho, Helena
Ranaldi passa todo o tempo
livre curtindo o filho Pedro,
que tem sete anos de idade.

Nome completo: Helena Ranaldi Nogueira
Nome Artístico: Helena Ranaldi
Aniversário: 24/05
Signo: Gêmeos
Local de Nascimento: São Paulo (SP)

Trabalhos na TV:
"Senhora do Destino"- personagem: Iara
"Mulheres Apaixonadas" - personagem: Raquel
"Coração de Estudante" personagem: Clara Gouvêia

"Presença de Anita" persongem: Lucia Helena

"Laços de Família" persongem Cínthia
"Quatro por Quatro" personagem: Suzana Salles
"Andando nas Nuvens" personagem: Ora. Lídia Libion

"Anjo de Mim" persongem:Joana
"Explode Coração" personagem: Larissa
"Olho no Olho" personagem: Malena

"Despedida de Solteiro" Nina
"Amazônia" -

"A história de Ana Raio e Zé Trovão" personagem: Stefânia

Técnicas de Masturbação Entre Batman e Robin
O livro é uma ambiciosa e divertida novela, uma aventura literária

que contém manuais como "Mecânica de Sedução" (que ensina a

fisgar qualquer mulher em nove lições simples) ou "O Aprendiz de
Foca" (um breve manual de exercícios e reflexões para passar em

poucos minutos de supercretino a homem interessante). Escrita
com irreverência e um humor que derruba tudo o que encontra

pela frente, este experimento literário nos introduz na mente e na

vida de Sérgio Bocamole e numa galeria de tipos variados, como o

já legendário Rep ou a comovedora Marianne, que vivem no

'limite, ou que já o ultrapassaram há t-empos, mas não se deram
conta disso.

A Festa
Diogo é bonito, tão bonito que todas as garotas da festa o

querem por perto. Luiza é bela como uma deusa.Outro deus está

por ali: é o Cupido, que se atrapalha um bocado e, apesar de
tentar seguir à risca sua missão, desta vez erra o alvo e faz o casal
se perder de vista.Tudo acontece em poucas horas, numa noite
em que uma arniqa em comum comemora seu aniversário de
quinze anos. A casa é linda, o jardim se transformou numa

agitadíssima pista de dança, o clima é de alegria e sedução. Com
um detalhe: nessa história divertida de Christiane Gribel, o
inesperado corre solto, o que leva o leitor de qualquer idade a não

desgrudar os olhos do livro até a surpresa final. O lançamento é
da Editora planeta e têm 77 páginas.

Da Redação/GB Ediçõeso Século das Luzes
Na Havana barroca e tórrida do final do
Século XVIII, os irmãos Carlos e Sofia
vivem a seu bel-prazer no palacete que
herdaram com a morte do pai. Livres de
obrigações familiares, partilham com o

primo Esteban uma sensibilidade

vagamente libertária, que não os levaria
muito longe não fosse a chegada
inesperada de uma figura misteriosa:

Vigtor Hugues, entusiasta de Robespierre
e emissário da Revolução Francesa para
todo o Caribe. Personagem real, Hugues
leva a revolta a todas as ilhas e mesmo à
terra firme, não hesitando sequer em
mover à jovem república norte

americana, que vê com desconfiança
profética. Cada vez mais radical e solitário,
Hugues recorre à guilhotina para manter
o poder e levar a cabo a missão que julga
suprema. Com a chegada do comerciante
francês, os três jovens heróis terão que
pôr à prova seus ideais e seu caráter, num
rito de passagem em que se entrelaçam a

biografia de cada um e os rumos da
história mundial. "O Século das Luzes" é
uma das mais profundas indagações
literárias sobre os destinos do continente.
O escritor cubano Alejo Carpentier
começou a escrever o romance em 1956,
na Venezuela, e o publicou em 1962,já de
volta à Cuba de Fidel Castro e Che
Guevara. O lançamento é da Editora
Companhia das Letras e têm 384 páginas.

"Não me considero sensual" (Do ator Bruno
Ferrari, o Cadu de "Malhação")

"A vida passa muito rápido depois dos 45" (Do
atorMarcos Nanini, o Lineu de "A Grande
Família")

"Não gostaria que o programa tivesse nome. Ele

deveria ter o meu nome" (Da apresentadora
Adriane Gatisteu sobre seu novo programa no

SBT)

"Estamos nos conhecendo" (Do ator Lázaro
Ramos sobre um suposto romance com Taís

Araújo)

"Eu teria sérios problemas se me encafifasse
com as coisas. As mulheres davam muito em

cima do Tarcísio" (Da atriz GlóriaMenezes
sobre o seu casamento com o também ator

Tarcísio Meira)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I RESUMO DAS NOVELAS I
MALHAÇÃO
SEGUNDA -Letrda diz a Gustavo que não vai desistir
deviajar,poís tem certeza de que o namoro deles não
darácerto,Vinrcius sente dor nas costas depois de sua
farra cem Beth,mas finge para os jovens da República
queEs� bem. Letícia se despede de sua família e de
Gustavo. Natasha e Catraca comemoram por Letícia
ter ido embora. Jose conta para Lúcia que está se

sentindo pior. Ela fica apavorada e exige que ele vá
1090 ao médico. Fabricio, Bel e Aline decidem fazer
um jornal do Múltipla Escolha para um trabalho de
clme e �el fica responsável pela coluna de fofocas.
Gustavo aconselha Catraca a ensaiar mais. Bel vê
Vilmadançandoao som dos pagodeiras com James e
decide publicar isso em sua coluna. Beth e vlnldus
começam a se comportar como crianças, Vilma
percebe que o dinheiro do caixa desapareceu.
�ata5�a descobre que a gravadora esta querendo
!llarCatracada banda e diz a Gustavo que acha que
elesestãocertos.

TERÇA-NatashadizqueCatraca não é bom baterista
eesthtrapalhando a banda. Gustavo fica chocado
comafliezadeNatashae garante que vai dar um jeitode convencer a gravadora a aceitá-lo, Vilma deduz

��ei�podem ter sido os pagodeiras que roubaram o

(;�he!ro,Belvê Pasqualete pagando um sorvete para
audlaeacha que está rolando algo entre eles.vumedescobre que Bel eCabeção rabiscaram uma foto sua

�lhe5 dá Uma multa. Natasha decide conversar com

/mando sem que Gustavo saiba. Vinicius e Beth

a:�ea�r�fting e voltam muito queimados de sol. Kiko
,
Injusto que Bel e Cabeção paguem a multa

�z�nhos,pois todo mundo rabiscou a foto de vilrna.

PI�Ci�:ra.ntea Lúcia �ue ná? tem nad.a de grave e não.
rabiscaralr ao médko. VI.lma obrlqa todos que

garante
msvafoto a usardlsfarc.es rtdlculos.Naresha

G
ii �ernando que quer ajudá-lo a convencer

ustavoatlrarCatraca da banda.

����A b Fernando diz a Natasha que conhece um

enia:� ii om e pede que ela dê um jeito de Gustavo
levar

r COm e!e. Gustavo tenta convencer Catraca a

Regi/� ensaios mais a sério. Natasha pede que

8elo�� achameCatracapara passara tardecom ela.

alhaq:eu�a con�ersa de Flávia e Cadu pelo meio e

pagodei
e es estao tendo um caso. Vilma acusa os

nãotemros de sere� ladrões. Eles dizem que Vilma

(hamar :rov�s. e aVisam que vão processá-Ia se ela

ensaio é lohcla. Natas�a fala para Catraca que o

(om G
uas horas mais tarde do que combinou

inll(ê.n�i:tavo. Os. pagodeiras decidem provar sua

méijico, N�:r� VII,!,iI: Cadu e llícia levam Z.é ao

amigo seu
s a diZ a Gustavo que Mateus e um

começa ii e? �onvence a ensaiilr com ele. Rodrigo
{ausa de �e Ir,ntar, pois Beatriz nunca pode sair por
habilidad �mlla.Gustavo fica impressionado com a

estaI {O� �Mateus.Omédkodiza Zé que ele pode
tll(andoe

( ncer de próstata. Catraca vê Mateus
msuabateria.

QUINTA-Catr _

lugar e '
aca nao gosta de ver Mateus em seu

o Com ele. Gustavo se irrita. O
é 9ue ele vai ter que fazer o exame

e5t� .com câncer. Zé fala que nâo vai
de JeIto algum, deixando Lúcia e Cadu
Natasha Comenta com Gustavo que
melhor que Catraca,mas ele continua

amigo dê! banda. Cadu e Lúcia
é a fazer o exame. Rodrigo
que não quer mais namorar
Orn ela. Lúcia conta para Letícia

de Ze.Camila comemora ao

minou com Rodrigo, mas Fica
ela está triste, Nata�ha garante
onseguir convencer Gustavo a

deiros voltam a tocar no Giga
. eticia��a a\desconfiar deles e não dá n�ai;

GUeZefaçaoexam:.gn em casa de surpresa e eXige

SElTA_
': �iza Zé que vai ter vergonha dele se

azer o exame só por preconceito.Zé
��er o exame, Bel se assusta ao ver quegnados (om sua coluna.Gustavo diz

foram chamados para lima

nfes53
ser re?ortagem de capa numa

�
que nao tem certeI(l se as fofocils

o� S?O verdadeiras e Oscar ma'nda

z, �:��.�ustav.o vê Letícia e acha que ela
Cla explica que só voltou ate que.

I Aumentando a família
Fofoqueiros de plantão
andam espalhando que
Maria Paula gostou tanto de
ser mãe que estaria

pensando em ter outro bebê.
O papai João Suplicy está
feliz da vida com a idéia.

Coletânea
Os dez anos de morte de Tom Jobim serão lembrados
com o lançamento de uma coletânea do compositor,
interpretada por Gal Costa, Lenine e Bete Carvalho. O
nome do álbum é "No Tom da Saudade - Um Tributo a

Tom Jobim".

Assediado
O ator português Nuno Melo acha graça quando é assediado na rua pelas fãs. Ele explica
que as mulheres brasileiras são muito mais afoitas que as de seu país.Tanto sucesso é por
causa de seu personagem Constantino, em "Senhora do Destino".

Indisponível
Por causa de Daniele, sua personagem em "Senhora do Destino", Ludmila Dayer recebeu
vários convites para posar nua, mas a atriz já avisou que não fará nenhuma foto do

gênero.

Detalhes finais

Miguel Falabella e Carmem Barbosa reuniram-se com a direção da Globo para acertarem a

produção de sua novela "A Lua Me Disse", título provisório. A idéia e emplacar o trabalho
em 2005.

'

Bem na cena
Comenta-se que a Bandeirantes está mais do que satisfeita
como desempenho de Kelly Key no "Contanto História". É
que a atração tem alcançado bons índices de audiência.

Protagonistà
A grande vencedora do

programa "Casa dos
Artistas, apresenta
Protagonistas de Novelas"
foi a participante Carol
Hubner e,como prêmio,
vai assinar um contrato
de um ano com a

emissora, para participar Rindo à toda
de futuras produções
realizadas pelo Núcleo de Selton Mello ganhou o troféu de Melhor da TV Por Assinatura

Teled,ramaturgia do SBT.
no Prêmio OualidadeBrasf 2004, pelo programa 'Tarja Preta"

_-'- -'0 qual o ator dirige e apresenta no Canal Brasil.

seu pai resolva um problema de saúde, deixando
Gustavo decepcionado. Pesquatete diz que vai
autorizar a publicação do jornal se Bel prometer só
publicarfatos.Diogo se preocupa com Beatriz.Catraca
se atrasa para a entrevista e os repórteres váo embora.
Os pagodeiras chamam a polícia e pedem Que eles
revistem os estrangeiros que freqüentam o Giga.
Natasha dá a maior bronca em Catraca e fala que é�or
isso que querem tirá-lo da banda,

SÁBADO - NÃO HÁ EXIBIÇAo

CABOCLA

SEGUNDA - Luís garante ao pai que está bem.
Pequetita confirma que ele sere o padrinho do
casamento. Luís se preocupa por não ter noticias de
Zuca. Chico conta para Zuca que chegaram duas
cartas, mas seus pais queimaram. Ernerenclana
conversa com Belinha e garante que seu pai não

sossega enquanto não der o troco a Neco. Capitão
Macário elogia as cartas de Xexéu e faz uma ameaça
velada, caso ele pense em traí-lo. Neco diz que o

trabalho na prefeitura não é mole. Zaqueu e Nastácio
lembram que ele precisa cumprir as promessas.Zuca
diz a Chico que não vai brigar com 05 pais.mas sim dar
um jeito de pegar a próxima carta. Bina ouve e

combina com Zé que vai dizer que luís viajou para a

Suiça. Bina mente para a filha que uma das cartas era

de Joaquim e avisava que Luis estava morrendo, Zuca
chora desesperada. Justino diz a Pepa que não tem
mais idade para fazer um filho. Ela conta que está
grávida e os dois comemoram, Na venda,Tobias diz
que devia ter vingado a morte de Tomé. O deleqado
interroga Desidério para saber quem foi o mandante
datocaia.

TERÇA - Macário tenta disfarçar quando xexéu

pergunta se ele conhecia o atirador. Emerenciana
estranha não receber notícias de Luis. Boanerges
garante que vai permitir o noivado de Belinha.Tobias

lnsjste em se vingar de Desidério.Tina reclama porque
Tobias não faz o serviço no sítio_ Tobias passa por
Mariquinha, como se não a visse. Tobias garante que
luca não volta com ele porque esta doente' e

Mariquinha talvez tenha uma chance se ela não se

recuperar. Luiz pensa em voltar para Vila da Mata,mas
teme atrapalhar a vida de luca,que não escreveu para
ele. Edmundo aconselha-o a esquecer a cabocla.
Boanerges comenta com Zé que o noivo de Belinha
manda cartas diariamente. Zé diz que o Capitão
Macário não recebe noticias do filho há tempo. luca
conta sobre as cartas que os pais queimaram para
Emerenciana, que se compadece.Xexéu conta a Neco

que mandou a carta e que Macârio n�o desconfia de
nada. Maria e Ritinha acham que a história das cartas
vai acabar mal. Mariquinha sente urna tontura eterne
estar grávida.Tina chora lembrando�se deTomé.Chico
conta a Sina que Zuca está tendo febre etossindo.

QUINTA - Justino acha que Xexéu contou tudo e

pergunta se Boanerges vai mandar um telegrama ao

governador,pedindo que nao receba Neco.Boanerges
confessa que não sabia nada e que também não vai
tomar atitude alguma.Depois, comenta com Zé que
dificilmente Neco será recebido pelo governador.

GIANNE CARVALHO

Siliconada
Penélope Cruz se rendeu ao silicone. A atriz colocou
uma prótese nos seios e está feliz da vida com o

resultado final.
Nova atração
Vida Vlatt, a Ofrásia do orA Casa É Sua", esteve na Bandeirantes
especialmente para apresentar seu projeto de programa. É
esperar para ver.

1 Belinha mostra para Emerenciana que as cartas são
1 assinadas com o nome de Gustavo e que pode mostrar
1 ao pai. Pepa acompanha Mariquinha até a escola. Dr.
i Teles examina Zuca.Zê acha que eles se preocuparam à

� toa.Ritinha comenta que a doença é traiçoelra.Zuca diz
1 ao médico que sentiu muito enjôo. Ele constata que ela
� esta com a garganta inflamada. Pepa reage ao saber
� que Felício pensa em vender o sftlo. Dr, Teles faz

! perguntas sobre o noivado de luca e se preocupa ao

i saber que houve um rompimento, Mariquinha
:' engasga quando Julieta comenta que ela deve estar

� grávida e pede que néda seja comentado com o pai.
r Tobias diz que só vai embora depois de acertar contas
i com Desidério.Justino e Tobias discutem e quase usam

! suas 'armas. Felício avisa ao filho que pretende vender
! suas terras para Justino.

i SEXTA

i Justino tem um acesso de raiva ao saber da gravidez de
! Mariquinha. Luís decide que precisa esquecer Zuca,
j mas sofre.Zuca coloca a duas alianças de volta no dedo.
: Bina arranca as alianças da mão da filha. Neco conta

i para Xexéu que não foi recebldopelo çoveruador.Neco
! lê a carta de Belinha, mas permanece desanimado,
! sentindo-se um fracasso como prefeito. Boanerges
i comemora a derrota de Neco. Neco lembra a

1 Boanerges que a casa em que vive pertence à

i Prefeitura e que vai precisar dela para receber o

1 Governador e sua comitiva. E diz que o governador
1 mandou lembranças, que o coronel é muito
! prestigiado e que eles agora estão unidos em prol do
[ povo.Boanerges convida Neco para tomar uma cerveja.
� Boanerges confessa a Emerenciana qué jamais foi
i recebido pelo governador e que acredita que Neco

i poderá fazer alguma coisa pelo povo. E tem certeza de
� que ele mentiu sobre o governador, assim como ele
! mentiu tantas vezes.porque o que deseja mesmo e que
1 o povo não perca as esperanças. Neco conta ao pai que
i nem falou com O governador e que está prestes a

i desistir de tudo. Belinha acorda assustada depois de
i sonhar queMacário matava Neco. Luis marca encontro

1 com aamiga da Pequetita.

1 SASADO - Pepa confirma que Mariquinha está
i esperando um filho de Tobias. Justino diz que não
1 deseja que Tobias fique com Mariquinha por pena.
i Ritinha não quer voltar para a fazenda com Chico.Zuca

! diz a Ritinha que Chico a ama de verdade. Chico não

i quer levar Ritinha, mas e obrigado por Bina.Zuca ,sente
i uma tontura e Sina diz que vai fazer um caldo bem forte
i para ela.Macário fica furioso porque recebe uma carta
j do filho dizendo que se encrencou com uma mulher
j Que está exigindo SOcontos.OVigárionaoacredita que
1 Neco possa ter mentido sobre a visita do Governador,
1 mas Macário aposta que ele não vem, Xexéu conta a

: Neco que Macário estâ fazendo a aposta,O prefeito diz
j que ele foi um péssimo conselheiro e que devia ter

1 contado a verdade. Neco lê a carta que Gustavo
! escreveu ao pai. Tobias banca o indiferente, mas chora
� depois que Tina sai, emocionado com o filho. Luís
r reEI'ama da chatice da amiga de Pequetita emanda que
j Ruth dispense-a sempre que ela ligar. Emerenciana
1 estranha o jeito de Chico e Ritinha, Belinha se preocupa
i quando Ritinha deixa entender que Chico aprontou
i alguma. Chico diz a Nastácio e Zaqueu que vai se casar

! com Ritinha e acaba brigando com eles

> COMEÇAR DE NOVO
j SEGUNDA - Letícia tenta não mentir para Pedro e
.

diz que vai se separar de Anselmo simplesmente
porque não o ama mais, Miguel confessa para
Sonya que Letícia é urna mulher que ele já amou

muito.Carmem explica para Murilo que não pode
se separar de Ademar, pois sua família depende
dele. Miguel contrata um detetive russo para

i investigar Lucrécia,Olavinho,Anselmo e Adernar.
r Letlcia recebe vários buquês de girassóis e fica
j decepcionada ao ver que eles são de Anselmo.
1 Pepê se irrita ao pensarem acampar c.om Sidarta,
: pois sabe que com ele lá, os marcianos não vão

aparecer. Dandaravai fazera aula de dança dospa,
mas foge ao perceberquea professora é Doidona.
Pimenta leva An.a para a casa de Margarida,
deixando Dudu com ciúmes.Branca dizaTeca que
se o rapaz de quem ela gosta a quiser,ela não vai se
casar com Abel. Lucrécia ouve. Branca diz a Rico
que quer dar seu primeiro beijo num homem que
ame. Rico quase beija Branca, mas depois diz que

.
não quer se aproveitar dela. Abel parte para cima

� de Rico. Joana percebe que Ana carrega sempre
1 uma pasta e diza Letícia que vai tentardescobriro

Alívio
As fãs de Sérgio Marone podem respirar aliviadas. Foi
um sucesso a cirurgia a qual o ator submeteu-se para
retirar um nódulo benigno do dedão de um dos seus

pés. Ele recupera-se muito bem e já está pronta para
começar a gravar suas cenas na novela "Como Uma
Onda", na qual viverá Rafael, um instrutor de

mergulho.

Doidão diz que ela não deveria ficaravaliandosua
família e sim aceitá-la. Margarida, Lucas e Dudu

procuram por Ana. Doidona convida Lucrécia e

Aída para um chá em sua casa.Dudu descobre que
TERÇA -Anselmo pega o telefone da mão de Letícia e Ana está dormindo em sua cama e fica feliz. Rico
o desliga, falando que é um absurdo ela falar com diz a Adernar que Murilo vai ter que ficar em seu

Andrei na frente dele. Letícia diz a Anselmo que s6 ! lugar no spa por uns dias, em tempo integral.
está em sua casa porque ele implorou que ela ficasse. 1 Branca fala para L.inda .que vai se cas�r c?m Abel

Dimitri diz a Miguel que ele não deve revelar sua j para fazer Lucrécia feliz, mas nâo vai deixar que
verdadeira identidade a Letícia para nâo colocé-la em l ele a toque,nem depols docasarnento,
perigo. Miguel pergunta a Dimitri como Letícia pôde;
se casar com um homem como Anselmo. Pedrovai l SÁBADO· Pedro é levado para um hospital. Letícia
buscar Maria na casa dos pais. Lucrécia diz a Branca I fica transtornada. Miguel volta a sentir que algo
que lamenta não poder confiar nela e afirma queAbel! terrível está acontecendo e não consegue descobrir
não vai mais querê-la como noiva. Branca morre de loque é.Carlos tlra fotos deJúlia e garante queé para
culpa. Letícia reza para Miguel Arcanjo, Pedro sofre i uma revista séria. Carmem e Murilo partem para o

um acidente grave na estrada, mas não se fere. Abel

It
Rio.Letícia e Maria ficam apavoradas ao pensar que

diz a Lucrécia que ficou realmente com dúmesao ver Pedro pode não ficar bem. Miguel liga para Joana e

Branca com Rico e fala que está se apaixonando por explica que está com uma sensação ruim. Joana
ela, Lucrécia diz a Abel que ele está proibido de se conta sobre o acidente de Pedro.Miguel fica pasmo
apaixonar por Branca. Betinho e Mário se vestem de 1 ao se dar conta que se sentiu mal quando algo de
marcianos para assustar Kikc, Dudu e Pepê. Rico I ruim estava acontecendo na vida de Letícia. linda

pergunta a Linda como esta Branca, deixando-a I diz a Rjco que pretende se mudar em breve para o

furiosa.Dandara esbarra em Muriloeégrossa corn ele. I Rio e não quer namorar ntnquém.Aida percebe que
que fica sem entender nada.Doidona recebe em casa Elvira não parece feliz em trabalhar no spa, mas ela
o resultado de um exame, e diz para Doidão dizendo ! garante que só está com saudades de seu filho.Teca
que foi algo apenas preventivo.Maria diza Letída que ! diz a Lucas que val à festa de Márcia Anita e não vai se
Pedro nãofoibuscà-la.deixando-aem pânico. ! importar de ver Betinho com ela. Betinho fala para

I MárciaAnita que nàovai dançar com ela na frente de
QUARTA - Pedro conta para Letícia que sofreu um ! Teca,mas ela faz com que ele mude de idéia. Letícia
acidente que deveria tê-lo matado.mas viu a imagem. ! diza Joana que acha queofato de Pedro ter piorado
de São Miguel �rcanjo e não.se m�chuc�u. Carmem I quando ela tinha decidido ir para o Rio � um sinal de
confessa a Munlo que gostaria de Ir ao RIO conhecer, que ela não deve conversar com Miguel. Joana
Paulo Roberto. Murilo a aconselha ti inventar uma I conta para l.etfcla sobre o pressentimento de
desculpa.Carmem pergunta a Adernar se pode passar I Miguel,deixando·a impressionada.
alguns dias com os pais e ele concorda. Pedro diz a l
Maria que foi salvo por um milagre, deixando-a ) SENHORA DO DESTINO ,

atónita, Letícia pede que Joana lhe dê o telefone de fiMiguel na Rússia. Joana pede para Letícia não
l SEGUN�A.-�ari.adoCarmogaranteaNalvaq�ef?i

demonstrar que sabe que Andrei é Miguel. Miguel l u�a coincidência e. pede que Leandro e C!a�dla
confessa para Dimitri que náo sabe como vai agír t saiam de su� sala: Cigano.me�te que est�va s? de
quando vir Letícia. Dandara observa de longe I passage"':!.Rlta extqe explicação sobre o dinheiro. e
Doidona dando sua aula de dança. Lucrécia manda : Co�stantmo prome,te conver�ar �orn ela depois.
que Simone fique de olho nela, para ter certeza de i Daiane pensa no baile. S�ao Lm diZ � �ato que �al
que ela está fazendo seu trabalhodireito.Dandara vai' procuraroutracompanhlã.Yaravé Plm/Oe Angélica
visitar Doidão e avisa que não sabe se quer que I sebeijando.LeandrodizaCláudiaque,assimque.se
Doidona e Sidarta saibam que ela está em Ouro I sep�rar de Nalva,quer se casar com ela.Nalv� aVIsa

Negro. Maria percebe que Pedro está com febre e i Mana do Carmo que voltou para reconquIstar o

quercham.:irummédico,maselenàopermite.Sranca l marido, Maria' do Carmo garante que não

conta para Linda que Rico não quis beijá-Ia. Linda! interferirá, Venâncio confessa a Eleonora que est�

pergunta se Branca gosta de Rico, mas ela! encantado por �anie!le. Eleonora teme Gi.ovannL
desconversa,Kikodá uma flor a Branca,que lhe dá um i Eleonora e Jenlfer dao um abraço emOCIOnado.

beijo na testa. Branca pe�e que Abel aceite se casar I Sebastião, Janice. e Regina as surpreendem.Janice
comela.Abelpede um beiJo de Branca. percebe tudo e fICa estatelada, Eleonora conversa

! com o. irmão, que promete apoiá-Ia. Jacques vai

QUINTA - Pedro diz a Letícia que seu pai o salvou do ! com OJenane à casa de Nazaré.Nazaré percebe que
acidenteequeprecisasaberquemeleé.Anselmofica r esqueceu a tesoura e resolve voltar par:,. casa.

irritado e manda Pedro parar de falar bobagem, i Jacques e Djenane se escondem debaixo da cama.

deixando Letrcia furIosa. Abel mente para Lucrécia, 1 Laura tem um lapso de memória e não consegue se

dizendo qlle não esta apaixonado por Branca.Letfcia l lembrardo nome do Bar�o.Eduarda não aceita uma
fala para Anselmo que o despreza por ter tentado t carona de Thomas. Regmaldo promete emprego
convencê-Ia de que gostava de Pedro. Joana pede o f para todos que auxiliarem em sua campanha.
telefone de Miguel para Moacir.Abel diz a Anselmo! Danielleseassustacomospedidosdeentrevista.
que está apaixonado.por Branca e que vai casar com!ela de qualquer jeito.Joana dá o telefone de Miguel a , TERÇA - Nazaré mente que a filha de Maria do

LeUda.MiglJel,Dimitri e Sonya chegam ao Rio.Sonya 'II Carmo está em Israel. Giovanni, Leandro e Cláudia
fica encantada com a cidade. Letícia acha que não vai trancam as portas do galpão. Maria do Carmo dá
ter coragem de ligar para Miguel.Carmem conta para, uma surra memorável em Nazare, que fica caida no

Murilo que disse a Ademar que ia visitar os pais para! chao. Giovanni, Leandro e Cláudia levam Maria do
que eles pudessem ir para o Rio. Lucas canta um rap ! Carmo embora. Ela lamenta que Dirceu não

que-deixa Teca e Márcia Anita impressionadas, I estivesse presente. $carfeice banca o mendigo.
BetinhoesbarraernDandaraederubaurnmilkshake l Nazaré pede ajuda a ele, que se mostra
nela.Dandara dá uma bronca em Betinho,masele não I impressionado com estado de seu rosto. Scarfeice
pede desculpas, deixando a menina furiosa. MUTilo! pega o dinheiro e dá alguns pacotes para Nazaré,
conta para Rico que vai viajar com Carmem e pede 1 Alberto procura pe!o pai,que não dormiu em casa.

que ele arrume uma des'cu!pa para dizer a Adernar. t Isabel aceita o pedido de casamento de Edgard,
LetfcialigaparaMiguel,masninguématende. ! mas pede um tempinho: Laura prefere não

l conversar sobre o "brancoH que teve, Viriato
SEXTA· LetíciaouveMiguel.perguntandosobreela t estranha nâo encontrar a mãe na cama de manha.
e fica maravilhada. Lucrécla diz a Elvira quem é e i Todos estranham quandoCfcera conta que ela saiu
fala que ela vai precisar fazer as coisas direito se i de noite com GiovannI. Eleonora tenta conversar

quiser salvar a vida de seu filho. Pedro garante a ! com Janice sobre o abraço em Jenifer, mas ela
Maria que tem um protetor muito poderoso e se i desconversa.lsabelvéJacquesnacamaeachaque
recusa a ir fazer exames num hospital. Maria fala i ele está dormindo com sua mâe.Cláudia e Alberto
paraMoacirquetema!gomuitoerradocomPedro. i ficam estupefatos com a notícia, mas acabam
AnaesperaqueDuduparedetomarcontadelaesai l descobrindo que a companheira 'de cama é
de casa. Leticia diz a Joana que queria ir atrás de l Djenane.Nazaré.arrasada,saimancandodogalpão.
Mlgue� e confessar �ue sab� de tudo,mas ga.ra�t� I Rita 57 recusa a cuidar de Carminha para Daiane ir
que vai esperare fazeras cOisas com calma.Dlmltrt � ao bade. Maria do Carmo volta para casa e não dá
perguntil éI Miguel como ele pode ter certeza de i muitas explicações.
que Joana não revelou a verdade a Letlcia. Dudu e I
Lucas se apavoram ao ver que Ana desapareceu. ! QUARTA w Leandro reage mal ao ver Nalva 110
Dandara conta para Doidão que detestou Oetinho.. escritório de Giovanni e a explllsa. Nalva se

que é. Ana fica apavorada. Dimitri não convence

Miguel a desistir de sua vingança e decide voltar
paraoBrasilcomele.

'

QUARTA � Emerenciana tenta acalmar Bina.Felício diz
a Tobias que vai vender o sítio. Zuca garante a

Emerenciana que não precisa de médico. Luis
comenta com Ruth que não entende porque luca não

respondeu às su,as cartas. Sina é agressiva com

Boanerges, mas acaba pedindo desculpas. Boanerges
vai buscar o médico. Macário entrega a carta para
Belinha e garante ao vigário que seu filho será o novo

líder politico da região,Dr.Teles acha que Zuca tem só
uma gripe forte, mas Bina e Zé ainda acham que ela
deve fazer o teste. Chico gosta quando Ernerencianil
fala que vai mandar Ritinha para ajudar Sina. Ritinha
reclama.Justino brinda com Xexéu a chegada do novo
filho. Neco mostra-se preocupado com a falta de
dinheiro na prefeitura. Boanerges se diverte ao saber
que Neco está com problemas. Neco decide ir
conversar com o governador. Justino aconselha-o a

manter segredo, porque Boanerges pode interferir.
Tobias se preocupa ao saber que Marqiuinha não se

sentiu bem.Julieta acha que Justino vai ter um ataque
quando souber que a filha está grávida.Generosa não
quer que o sítio seja vendido, mas FeUdo está
decidido.Bina reza para que Zuca melhore.Boanerges
diz a Ernerenciana que quer ler as cartas do filho de
Macário.

recusa a sair e Leandro é quem vai embora.
Giovanni procura por Danielle. Flaviana garante
que a ninfa bateu asas, Nazaré mente que foi
agarrada por dois homens, para nojo de Cláudia.
Todos estranham quando Nazaré se recusa a dar
queixa. Dirceu e Maria do Carmo se aproximam,
mas a chegada de Aretuza impede um beijo.
Cláudia diz que parece que Nazaré está com medo,
quando ela se recusa a ir também ao ho spital.Rita
entra no táxi e obriga Constantino a parar de
trabalhar. João Manoel consola Nalva e diz que o

lugar dela e na escola de samba.Danielle faz fotos

para uma revista de celebridades. Giovanni
confessa a Flaviana que sempre amou Maria do
Carmo. Flaviana diz que a filha se matou de

d·esgosto. mas ele nega. Os dois acabam
concordandoem não falarmais do passado.Dirceu
prefere não comentar com Maria do Carmo sobre a

reabertura do jornal. O Barão convida Giovanni
para o jantar em sua casa. Sebastião reluta em

aceitar o convite. Alberto dá uma bronca no pai,
mas Jacques r e aqe. Cláudia ri sem parar,
lembrando-se ,do estado da madrasta. Djanane
surpreende Nazaré mexendo nos dólares e tira-os
da mão dela. Nazaré tenta dar uma bofetada em

Djenane, mas cai no chão. Djenane pede a Jacques
quetroqueos dólares

QUINTA - Viriato fica perplexo quando a mãe diz que
Isabel é sua irmã Lindalva .. Nazaré geme de dor.

Djenane aguarda, enquanto Jacques fica na fiJa da
casa de câmbio. Nalva chora quando Ubiracy conta

q ue Leandro mandou avisá-la que não quer mais nada
com ela. Danielle visita Venâncio, Maria do Carmo

pede que Viriato conte a verdade a Edgard e que os

dois mantenham segredo. Do Carmo avisa que vai

começar a freqüentar o restaurante, sem que
ninguém saiba que ela éa mãe do maltre.Constantino
diz a Rita que emprestou um dinheiro a Cigano,
Aretuza abre a porta para Viviane e Reginaldo. Dirceu
combina de ir ao MonsieurVatel com Maria do Carmo,
Viviane e Reginaldo se convidam para ir também.
Dirceu mente que é um jantar romântico de

reconciliação. Djenane vê pela vitrine quando
Jacques é algemado e vai embora. Bruno e Bii'lnca
visitam Daiane,lsabel fica alerta quandoo médico diz
que Nazi'lre deve ter sido õtac.ada por dois homens
franzinos. Isabel insiste que a mãe conte a verdade,
agora que as duas estão sozinhas. Nazaré finge estar

sob o efeito do, tranqüilizante e dorme. Shirley
acompanha Alberto até a delegada.

SEXTA - Nazaré jura que não sabia que os dólares
eram falsos. Djenane arranca uma mecha de seu

cabelo. Shirley e Alberto tentam dissuadi-lo, mas

Jacques insiste na versão de que os dólares são dele,
Oanielle precisa interromper seu namoro com

Giovanni para atender aos pedidos de entrevista.
Flaviana implica com o genroedizque a ninfa vClivoar
alto e para longe dele. Edgard fica estarrec.ido com o

relato de Viriato. Merival implica ao ver Rita e

Constantino se beijando. Reginaldo vai auás dos
filhos,mas Merival o força a entrar em sua casa.Nazaré
confessa para Djenane que recebeu o dinheiro da
mãe verdadeira de Isabel. Djenane diz que vai se

mandar porque o castigo de Nazaré não tarda,As duas
discutem. Djenane rola a escada, sem a inter.ferência
de Nazaré,e morre,Nazaré coloca jóias e os dólares na

bolsa de Djenane,quebra o salto de seu sapato, toma
mais tranqüilizantes e volta a dormir. Edgar diz a

Viriato que ni\o (onsegue mentir para Lsabel:Maria
Eduarda pede que os pais esqueçam os preconceitos
e colaborem para o sucesso do jantar. Regina Ido arma
um escândalo com os filhos na casa de Rita.

SÁBADO - Viriato contém a emoção e, Edgard, a sua

apreensc1o,Shirley Constata queDjenane estámorta e

Nazaré, dormindo. Isabel é avisada. Maria 00 Carmo
fica aflita ao perceber que Isabel não se sente bem.
Nalvil entra na casa de Leandro e deita em sua cama.

Cláudia reage ao ver Ojenane morta no mesmo lugar
que seu paicaiu,Edgard teme que Isabel não operdoe,
por ele ter escondido a verdade. Maria do Carmo
oferece a sua amizade a Isabel. João Manoel -faz
insinuaçóes sobre Jenifere Eleonora,mas Regina não
entende,Janice chora e c.onfessa aVenâncio que teme

que Sebastião renegue a filha.Cláudia manda Alberto
ligar parà a polícia. Viviane vigia Bruno. Bianca
aguarda impaciente o pai para uma conversa.

Reginaldo manda que ela fique quiet,\_e só ouça o que
ele vai falar.Alberto véus dólares na bolsa de Djenane .

° perito atesta que são falsos. Isabel consola Nazare.
que chora
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Linha especial para
mulheres sofisticadas
A modernidade e

descontração da grife
Disritmia ganham toques
de glamour e sofisticação,
com a "Disritmia Flex",
nova linha feminina da
marcamineira,
Criada e desenvolvida
exclusivamente pelo
estilista paulistano
Marcelo Quadros, a linha
tem peças mais luxuosas,
confeccionadas com

materiais nobres como
seda, além de detalhes

Parceria de sucesso: I>
Marcelo Quadros acaba
de desenvolver a linha

de roupas feminina

\\Disri�mia: Flex", da
grife Disritmia

ÁRIES - Muita atividade junto aos amigos,mas tendência a se

envolver em alguns atritos com eles. Novasoportunídades na

carreira profissional permitirão uma grande melhoria através de
empreendimento pessoal ou de uma promoção no trabalho.

bordados com pedrarias e

cristais.

Quadros, que apresenta suas

coleções no São Paulo Fashion

Week, é consagrado
nacionalmente e

internacionalmente pela riqueza
de suas criações, a forma como

<' valoriza a essência feminina e

sabe traduzir para as peças o

que as mulheres buscam e

desejam. Sabe seduzir e
�ncantar a todas.

<l A nova linha tem

peças mais luxuosas,
confeccionadas com

materiais nobres
como seda, além de
detalhes bordados
com pedrarias e

cristais

LIBRA - Se necessitar de alguém para ajudá-lo a solucionar problemas e

negócios importantes, escolhe-o com muito cuidado.Muito dependerá de
sua reserva. A saúde vai melhorar mais ainda, bem como suas chances em
todos os setores.

TOURO - Mente sempre alerta e voltada ao progresso de um modo
geral,muita disposição para o trabalho e negócios ou

empreendimentos imobiliários e bastante tranqüilidade na vida
familiar e amorosa está prevista para hoje.

ESCORPIÃO - Procure métodos originais para conseguir o que lhe parecer
difícil, sejam os objetivos financeiros ou de ordem doméstica. Organize o

seu programa de pagamentos e recebimentos. Alimente-se bem, isto e,
moderadamente.

G�MEOS - Visita inesperada poderá modificar os seus pianos, na
parte da tarde. Boa influência aos seus interesses econõmicos e

também no que se refere ao trabalho e a vida sentimental e
amorosa.

SAGITÁRIO - Período benéfico para férias e para todos os tipos de
diversão. As atividades criativas e lúdicas também estão estimuladas.
Relacionamento com os amigos e pessoas da família será intenso e

afetuoso.
CANCER - Dia em que terá muito sucesso ao tratar com autoridades
civis e na solução de seus problemas profissionais, financeiros e

pessoais. Fará poucas amizades, mas será bem sucedido. Êxito
religioso.

LEÃO - Neste dia, você poderá enfrentar alguns pequenos
obstáculos e oposições inesperadas.Com o auxílio de amigos,
parentes, colegas e vizinhos poderá contorná-Ias. Evite atitudes
agressivas.

CAPRICÓRNIO -Invista mais no seu potencial criativo neste periodo, que
estará plenamente favorecido. Aproveite para organizar os trabalhos mais
diffceis e ordenar planos e metas para projetos audaciosos de futuro. Seu
relacionamento com a pessoa amada e os amigos está favorecido.

AQUÁRIO - Mudanças profundas na maneira de pensar, devido a pressões
circunstanciais e fora de seu controle. Maior desejo de recolhimento para
refletir sobre o seu mundo interior. Apesar disso, as amizades continuam
favorecidas.Trabalho moderadamen'te beneficiado.VIRGEM - Dia neutro no qual terá possibilidades só nos assuntos da

profissão. Não será bem sucedido em outra empresa que já não
tenha sido iniciada. No campo conjugal e, mesmo sentimental,
procure ser cauteloso.

PEIXES - Dia propicio para contato com nativos de Câncer. Os assuntos de
ordem espiritual, intelectual, cientifica e amorosa estão beneficiados.

Ainda o Circuito de Identidades latinas
Um evento do porte do Circuito Identidades Latinas
que' aconteceu na semana passada aqui em Jaraguá
do Sul, promovido pelo curso de Moda da UNERJ
apesar de ter sido amplamente divulgado pel�
imprensa, não se esgota facilmente. Os
desdobramentos do encontro continuam a acontecer.
Afinal, a sinergia que se deu entre os participantes é
de ordem multiplicadora.
Relatando um pouco do que se viu, conforme
publicação nessa mesma coluna, na sexta passada
(dia 15), o Circuito contou com a participação da
estilista da Menegotti Textil, Juliana dos Santos, que
fez uma abordagem sobre a perspectiva da empresa
no que se refere ao campo da moda. Ainda na área
industrial também se fez representar a Santista Têxtil ,
pela consultora de estilo Cristina Schinilian, que falou
de como se processam as pesquisa de tendências na
indústria. Já Macao Goes, represente da ONG Artesol ,
explanou sobre a produção artesanal do nordeste
brasileiro e de como a ONG vem auxiliando as

rendeiras, por exemplo, no sentido de se organizarem
em forma de cooperativas, valorizando assim os seus

trabalhos e o patrimônio cultural que eles
representam.
Entretanto, o ponto alto do evento foram os resultados
do workshop criativo orientado pelos estilistas de
moda dos países vizinhos, que se emocionaram com o

trabalho coletivo produzido por eles e pelos
estudantes. Como coroamento, cinco estudantes
foram premiados com uma viagem em janeiro de 2005
ao Uruguai ou Argentina, onde deverão estagiar por
uma semana.

Esse encontro de Identidades Latinas nos oportunizou
refletir sobre nossas relações com o mundo e trocar

informações com nossos vizinhos sul americanos
sobre as nossas realidades específicas, bem como

nos permitiu olhar sobre nós mesmos, sobre nossa

realidade no mundo criativo da moda e sobre como

nos vemos nesse contexto de globalização.
Penso que ao nos reconhecermos historicamente
nossa autenticidade e identidade afloram,

desabrocham, e com ela toda criatividade amorosa,

que há em nós latino-americanos, que nos faz pulsar"
que nos faz lutar, que revolta e que apazigua nossos

corações.
Por acreditar nesse princípio é que distingo nesse

Encontro que aqui se processou uma enorme

concentração de energias que se irmanaram e que
geraram forças para iluminar os passos desse jovem
curso de moda, que já desenha novos caminhos.

Por Maria Elaine Avila
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I TRADIÇAO

,Yêridas:
Smurrs Lanches lGa�a Campeira

Gaúcha! Gauchita I Posto'Marcona

I Por Vanessa Raquel vanessactg@)ig.com.br www.ctglj.com.br

Tudo O que você precisasaber
'para transportar animais, dentro e

fora do estado de Santa Catarina
o trânsito de animais tem sido, na
maioria das vezes, o responsável pela
introdução de grande parte das

doenças que atacam os rebanhos
,

ca tarinense.

Todas as espécies de animais sejam
domésticas com finalidade
econômica: bovinos, suínos, caprinos,
ovinos, aves de corte e postura,
animais aquáticos, dentre outras;

sejam animais de estimação: cães,
gatos, pássaros e outras espécies
criadas para este fim,
obrigatoriamente só deverão ser

transportadas acompanhadas de

documentação sanitária.

médico veterinário
credenciado pelo Ministério
da Agricultura Pecuária e

Abastecimento, para
fornecer a GTA - Guia de
Trânsito Animal que é o

documento necessário.

Estes documentos são:

. Ficha do Criador, para o caso de bovinos.

· Certificados de vacinação, quando for o (aso.
· Atestados negativos para determinados tipos de
doenças.

· Documentos de identificação dos animais destinados à

reprodução.
·Autorização do IBAMA, para o caso de animais silvestres.

Para fornecer a GTA Guia
de Trânsito A�lÍmal o

médico veterinário
necessita de alguns
documentos que darão

informações sobre os

animais a serem

transportados.
A documentação exigida
varia segundo a espécie a

ser transportada e a

finalidade do transporte.

Antes de transportar animais, procure o Escritório da CIDASC
de seu município e saibam quais são os documentos necessários

para o fornecimento da GTA Guia de Trânsito Animal para a

espécie a ser transportada:
A DOCUMENTAÇÃO SANITARIA NO TRANSPORTE DE
ANIMAIS É GARANTIA DE SAÚDE PARA O ESTADO, PARA O

TRANSPORTADOR E PARA O PROPRIETARIO.

Para transportar animais com

segurança, procure o Escritório da
CIDASC mais próximo ou um

,------���----------

Tradicionalismo OU Tradicionalista?
tra.di.ci.o.na.lis.mo
s.m.l.Apeqo às tradições ou
us.os antigos. 2. Sistema de

crença fundado na tradição,
tra.di.ci.o.na.lis.ta
adj. Relativo ao tradicionalismo,
S.m.e f.l. Pessoa partidária do
tradicionalismo. 2. Pessoa que
preza muito as tradições:

...
Dada a definição das duas palavras pelo dicionário, começo

pela primeira.
A respeito dos "usos antigos" penso que ser bem educado, ter

uma formação profissional, adquirir habilidades musicais, saber
escrever, saber dançar, acima, de tudo respeitar o que é diferente, são
tradições tão antigas e desejadas que até hoje são almejadas pela
sociedade a qual vivemos. Quero dizer com isso que todas as pessoas
têm algum tipo de "tradicionalismo" sendo ele gaúcho, ou não.

Sobre o "sistema de crença" considero importante o respeito
por qualquer e todo ser humano. Por que todos somos criados e

educados de umamaneira única, às vezes com o objetivo de se adaptar
a Lima cultura social ou não. Ou ainda, determinadas características
que são fortes em uma região acabam não prevalecendo sobre outras,
apesar de serem consideradas como tradicionais.

A partir desses conceitos pessoais, penso que é conveniente

fazer um comentário sobre o que aconteceu em [oinville no mês de

Julho/03. O baile do 'Ichê Barbaridade do dia 05, pode ter sido um dos
melhores bailes do ano para alguns tradicionalistas, mas o fato de'
tocar "Éguinha Pocotó". é uma -falra de. criatividade das mais

excepcionais. Imaginem tocar "É sábado o dia" num baile funk? Será

que um DJ consegue fazer sucesso em SP ou R] com esse repertório?
Quando um grupo gaúcho toca no Sítio Novo certamente é esperada

Culinária Gaúcha

uma certa postura tradicionalista. Quem conhece a

história do grupo sabe que o repertório é dos melhores.

Mas voltando ao dicionário, vamos ao

tradicionalista. Esse é uma "pessoa partidária", por mais
que ela se faça presente nos bailes, use sempre pilchas
novas, esteja aprendendo a tocar acordeom ou estiver se

formando num curso de dança gaúcha de salão, isso tudo'
junto significa apenas uma parte da tradição, quer dizer
pára ser um tradicionalista dentro da cultura gaúcha é algo
que beira o impossível.

É claro que se for deixar levar pelo lado
consumista talvez os comerciantes ficarão contentes em

vender algo amais e dizer que é aquilo ali e pronto.
O segundo conceito sobre tradicionalista onde o

dicionário caracteriza como uma "Pessoa que preza muito

as tradições.", o dicionário não define que tipo de tradições
são essas. Aqui devemos tomar muito cuidado para não

interpretar em "excesso" o significado da palavra
tradicionalista por causa da palavra "muito".

Ainda quero fixar que é possível criar dentro da
cultura gaúcha. Fa;er algo,' diferente usando as

características principais, um passo amais em determinada

dança, por exemplo. Uma tradição não

significa urna 'obrigação, algo que está

engessado e que nunca poderá ser mexido, o
mais importante é o respeito pelas diferentes
maneiras. como nós expressamos os nossos

sentimentos, ou as tradições pessoais de cada
um.

"Enquanto a boiada vai passando", os
bailes, os rodeios, as invernadas, "éguínhas
pocotó" e outras coisas mais, nós também
vamos .amadurecendo e enxergamos a

diferença entre tradicionalismo, consumismo e

modismo.

Segundo as fontes o Patrão Velho não deixou
nenhuma "bíblia" e nem faz questão de
"converter" os seres humanos em gaúchos,
isso pode ser bom ou ruim, a escolha depende
somente de nós.

Para o molho:
Derreta a manteiga.
Adicione as ervas e o caldo de carne.

Jogue o molho sobre os medalhões.

Detalhe: só depois do molho pronto, coloque uma faia
de manteiga com ervas sobre cada medalhão.
A manteiga com ervas se faz com 150 g de manteiga e

meia colher (chá) das ervas de Provence. Misture os

ingredientes bem, leve à geladeira e, depois disso, 'faça
rolinhos.
Enrole em papel vegetal e, depois, em papel-alumínio.
Leve para gelar de novo.'
Essa manteiga pode ser congelada e pode acompanhar
carnes, frangos e peixes.

Data:30/10/2004 a 31/10/2004

Cidade:ltaiópolis
Organizador:Núcleo do Contes. e Sindicato Rural

Telefone(s):(0471 652-2050

Modo de preparo
Para as batatas:
Frite as batatas em azeite.

Tampe em fogo baixo.
Quando estiverem quase
prontas, acrescente 1 colher
(chá) de alecrim e tomilho.

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•..•••••••�._..... • ••••••••••••••••••••••• o.. • n" __._" •• ••

Agenda Gaúcha
. . .

Para os medalhões:
Tempere a carne 'com sal e
pimenta-do-reino a gosto.
Grelhe, virando sempre.
Coloque um pouco de

manteiga por cima.

Organizador:CTG Galpão Nativo

Telefone(s):W4719998-9320
..........................................................................................................

Medalhão de carne com molho de ervas de Provence ••-..
'

'.,1 'I!

Ingredientes
- 3 medalhões de 180 9 cada
- Manteiga
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Batatas miúdas
- Azeite de oliva
- 1 xícara de caldo de carne (2 tabletes de
caldo de carne diluídos em água morna)
- 1 colher (chá) de alecrim
- Tomilho.

Para o molho:
- 3 colheres (sopa) de manteiga
- 3 colheres (chá) de ervas de Provence
- 1 xícara de caldo de carne

Data:23/10/2004 a 24/10/2004
Cidade:Abelardo Luz

Organizador:CTG Querência Farroupilha
Telefone(s):W491 445-4826

Cidade: U rubici

Organizador:CTG Campestre Catarinense

Telefone(s):(0491 278-4632

--;&&

DE ARCH.I
CARNES

FONE: (47) 371·4547 FAX: (47) 275-05,24 JARAGUÁ DO SUL - se
F-rnoil: dernorchicorneséj'netuno.corn.br

I Confira nossos

'[ ofertas imperdlveis
Carne Suína Com Pele R$ 4,99

r
Filé Simples R$ 5,99

( Costela Ripa(Cong.) R$ 2,99
Filé., Fi.l.é Americano R$ 4,55

r Dobradinha (Bucho Bovino) .. R$ 0,99

,. .-
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I - OLHE ATENTAMENTE A ESTE PÁTIO DE VEíCULOS.
APESAR DE PARECIDOS, HÁ UM QUE
APARECE SOMENTE UMA VfZ. 'QUAL?

No próximo dia 24/10, a sorridente
Talini Rafaela, irá completar 10 meses.

Para alegria de seus pais Eloi e Rosani

A gatinha da foto é
Natalia Mendes,
alegria dos pais

Janice e Evandro,
que está

completando seis
meses hoje

PÁGIN� DA CRIANÇA

A gatinha Ana Paula, irá completar 5 aninhos,

no próximo dià 24/10.Sua família deseja a você

felicidades. Parabéns

, - EM SEGUIDA, APROVEITE PARA EN(ONTRAR OS

Z - vod (ONHECE �EM OS DIFERENTES
MESMOS NOMES NO CAÇA-PALAVRAS!

TIPOS DE VEíCULOS? SE NÃO (ONHECE, �(;o!�VAI APRENDER AGORA PARA ENCAIXAR
AS PALAVRAS EM DESTAQUE NA

(RUZADINHA AO LADO. SE17AN: CARRO COM HATCI-lIJA(I( CARRO �RUA (OU STATION WAGON)PORTA-MALAS SAllENlE COMPACTO, EM QUE O E MAIOR QUE O HAKH�A(j(·PORTA-MALAS FICA EMlJUTIDO COM PORTA-MALAS EMBUTIDO
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Parabéns para a gatinha Amanda

DalinghausGregolewitch,que completou
1 aninhonodia 18/10

A fofinha Jaqueline Hauck, irá completar
9 anos, no próximo dia 24/10. Seus pais
Ademar e Marli desejam a você

felicidades

Dra, Míríam Voígt Schwart�
()<Ionroptdiacra .. CRÚ 1190

27527 1

Parabéns Ariana Leite pela sua l '

Eucaristia. Seus pais Iara e Aldo e seus

irmãos desejam a você felicidades

Parabéns a Bruno Schimiguel, este

gatinho completou 1. aninho no dia
21/10. Seus pais e suas irmãs desejam a

você felicidades

Fone: 371 9622
Fone/Fax: 371 0485

Rua Barão do Rio Branco 20 -

Centro - Jaraguá do Sul
Felicidades a Brian Behling, que

completou mais um aniversário. Para

alegria de seus pais Arcádio e Josiane

: os

l R: noldo R.all. 696 - Ce.ntrÕ
: 1;170-0978 P_RO.DU:'!:O$.NACIONAIS E INTERNACIOHAIS
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