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Programa forma

865 crianças em

Jaraguá do Sul

o 14 Q B a t a I hã o da

polícia Militar formou

ontem 865 crianças no

Proerd (Programa Edu

cacional de Resistência

às Drogas). Elas

receberam, durante dez

semanas, informações
sobre o perigo das drogas
e da violência. O

programa teve apoio da
Malw�e da Marisol e da

Weg. - PAGINAS

I SEXTA-FEIRA I

RECURSOS

Governo libera RS 1 milhão
do Badesc para Pomerode

- PÁGINAS

N°S.182 I RS 1,25
----_._----.------------.

mínima: 16° máxima:24° mínima: 15° Máxima: 26°',
'mm mmm __ m._mm_m mmmm __

HOJE: • Sábado de
sol e nebulosidae

variável, com. -'

.. pancadas isoladas _

":,:";',:": ' de chuva. !ít'

• Sexta fei ra de
sol' e nebulosidae

variável, sem
previsçao de
chuva

PREVENÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dionei faz balanço das ações
nos primeiros seis meses do ano

SAÚDE

Os medicamentos mais usados'
não tiveramimposto reduzido

,.,

INSPEÇAO
,GRATUITA
VEICULAR
COM PRÊMIOS

. Inspeção veicular gratuita de vários ítens
como amortecedores, pneus, escapamentos,
suspensão, freios e o teste de qualidade do

combustível. Distribuição de pinhão,
quentão e pipoca. Brincadelras para a

criançada com a Turma do Miguelito
. .'.'{;

(piscina de bolinhas e pula-pula). Sorteios
de brindes, como .diária no H otel Vale das"

Pedras, um cachorrinho "Cofap",
.

-

e' uma troca de:-ól�o. .

�; ;'

.'

- 'Datà: -l6/iulho sábado .'Local: °posto':fJitri1i5'
,

Próximo ao kolhbach� Horário: 8:30, as 17:30 .�\�: ':»

o deputado estadual fez uma prestação de contas da
atividade parlamentar. Dionei também fez uma avaliação
do governo do prefeito Moacir Bertoldi (PL) que na

opinião dele, acertou em se aproximar da comunidade e

errou por não diminuir os cargos de confiança. _ PÁGINA 3

A medida que diminui em 11% o Pis/cofins é extensiva a

cerca de mil medicamentos de, 60 categorias, entre eles os

de uso contínuo. No entanto, uma pesquisa de preços
indica que os remédios mais consumidos não tiveram

queda no preço. - PAGINA S
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OPINIÃO

Contraponto
I

As recentes notícias
ieconômicas são especial-I

'mente importantes. MostramI

[que, além da economia

'ibrasileira estar consolidada
; em fundamentos sólidos, está
[alheia à crise política. Um
l sinal de amadurecimento do
r

'processo socioeconômico e de

I confiança do mercado nos

I princípio do modelo adotado

l!óelo governo. Nas duas
últimas semanas, as infor

mações da área econômicas
foram muito positivas,
reduzindo as chances de
prejuízos ainda maiores na

imagem do país, manchada
�J?ela corrupção que insiste em
fixar residência nos palácios

.

odos governos e nos gabinetes
-ofíciais. Há algo de bom, que
úprecisa melhorar.
(',;:; Contrariando as expec-
8tativãs, as exportações bra
asile iras continuam a bater

�!ecorde, mesmo com, a

:yalorização do real frente ao

0�6Iar. O superávit comercial

FRASES

do semestre encostou nos'

US$ 20bilhões. O Brasil subiu
uma posição no rankíng das
maiores economias do
mundo, passado do 15Q para
'o 14Q lugar. No mesmo

período, as falências tiveram

queda de 2�%. O percentual
corresponde a 5.362 registros.
As concordatas requeridas -

249 - foram 14,4% menores

frente ao dólar, que provocou'
o crescimento em dólares dos;
R$ 1,76 trilhão que o país
produziu no ano passado.
Todavia, a valorização do real
não tem sido suficiente para
frear as exportações. Em

junho, o -saldo da balança
comercial foi de US$ 4,031
bilhões, o melhor resultado já
alcançado em um único mês

... A implantação de uma política de
desenvolvimento é primordial; ainda que em

alguns setores os números sejam positivos
em relação ao

-

primeiro
semestre do ano passado. As
vendas do comércio varejista
cresceram 2,67% em maio. É
o 14Q mês consecutivo de
crescimento.

De acordo com o Banco

Mundial, a ascensão brasi
leira no ranking das econo

mias se deveu ao forte
crescimento econômico de
2004, quando o PIB avançou
4,9%, e à valorização do real

na história. O superávit
'comercial deste ano deve

atingir US$ 35 bilhões, 25%
superior, às projeções
anteriores.

Mesmo que a ânsia
arrecadatéria do governo não
dê sinais de arrefecimento e

as taxas de juros continuam

em patamares abusivos, o

que acaba comprometendo os

investimentos do setor

produtivo, ainda assim é

OPINIÃO ,r---�--�

Fundo social não
'é milagre

SEXTA-FEIRA, 15 de julho de 2005
.

preciso reconhecer os
avanços. Todavia, exige-se
cada vez mais bom senso da

equipe econômica. É
inconcebível uma macroe

conomia fundamentada úni
ca e exclusivamente nas ex

portações e um descaso com

a microeconomia. Não há
como sustentar um país
economicamente com uma

carga tributária em 46% do
PIB.

Não obstante, a apatia do
. mercado com a crise política
permite os rearranjos para
adequar a política econômica
às necessidades de um mode-, .

lo moderno e dinâmico. A

implantação de uma política
de desenvolvimento susten

tável é primordial; ainda que
em alguns setores os números

sej am positivos., Por outro
lado, é preciso combater com

rigor a corrupção que corrói
as riquezas do Brasil e

.cornprome te seu desen
volvimento.

< "Nem por telefone aqente tinha se falado. A última, aliás, foi por telefone, quando fui afastado."

• Do ex-ministro da Educação e senador Cristóvam Buarque, emocionado ao voltar a abraçar o presidente Lula, na festa brasileira esta
semana em Paris.

I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

{.,

Pequenosempreendedores
Termina na próxima terça-feira em Joaçaba a

rodada estadual de apresentação aos

empresários catarinenses do Prêmio Talentos

Empreel'ldedores, que tem como objetivo
reconhecer, incentivar e premiar os micro e

pequenos empresários. A busca é pelo
talento empreendedor, com a excelência em

gestão, fazendo da cornpetitlvldade a alma
do seu pequeno negócio. o prêmio é uma

realização do Sebrae, Grupo Gerdau.e RBS e

conta com o apoio do MCE (Movimento
Catarinense para a Excelência) e do MCB

(Movimento Brasil Competitivo). '

,')

!�Cidades da região podem
aderir ao Pro-FDM

'

.

-d
,

Florianópolis - O presidente do
,.rBadesc, Renato Vlan"a, explicava
-ôntern pouco antes de sair para a

f�Vlagem � Pomerode, onde à tarde

��Iiberaria RS' 1 milhão para compra de

�\equipamentos pela prefeitura local,
"gue este é o mesmo tipo de linha .de

)inanciamento que a Agência de

�gomento de Santa Catarina poderá dar
fT� municfpios como Jaraguá, Schroeder,
,r:fY\assaranduba, Guaramirim e Corupá.
;,.com o prefeito Moacir Bertoldi,
oincluslve, o presidente do Badesç já
cfez uma explanação sobre essa linha,
'Jldurante a Noite Comemorativa dos 86
QIAnos do Correio do Povo, no dia 29

"epassado.Os recursos são do Fundo Pro-

FDM, uma linha de crédito que o Badesc

--dispõe para financiar obras municipais
:nas

.

áreas da habitação, saúde,
empreendimentos . comu-nitários,

" transporte escolar e obras de sistemas

ofviáriQs (construção de pontes, viadutos,
-termlnals, pavi-mentação, urbanização
de arborização de vias urbanas). Essas
'obras podem ser feitas com prazo de

amortizações de 24, 36 e, 72 meses, de

,��acordo com cada projeto.

MPdo8em
É hoje o último dia de prazo para os

empresa rios e executivos catarinenses
inscreverem-se para palestra sobre a "MP do

Bem;que a Câmara para AssuntosTributários
e Legislativos da Fiesc realiza na segunda
feira, na Capital.
A palestra, que será conduzida pelo advogado
Evans de Siqueirai diretor da área tributária
da consultoria DeloitteTouche Tohmatsu,
tratará de assuntos relaCionados à medida

provisória 252, como por exemplo o regime
especial de tributação para a plataforma de
exportação de serviços de tecnologia e

informação (Repes), o regime especial de
aquisição de bens de capital para empresas
-exportadoras (Recp), o programa de inclusão

digital e lncentlvos fiscais.para inovação
tecnológica. As confirmações devem ser feitas

, pelo e-mail catrl@fiescnet.com.br ou pelo
telefone (48) 231-4379.

I
Mudandode papel
o Brasil não pode reproduzir nos próximos
dez anos o modelo dos últimos 20 anos,

quando a economia registrou crescimento

frustrante, disse em palestra na Fiesc o

presidente da Confederação Nacional da
Indústria, deputado Armando Monteiro
Neto, que veio ao Estado para apresentar o

Mapa Estratégico da Indústria 2007-2015. Ele
ressaltou que há duas inspirações para a

publicação: ajudar o País a criar as condições
decisivas para ó crescimento nos próximos
anos e fazer com que os empresários passem
à condição de protagonistas no planejamento
dos rumos do Brasil."Ao longo do tempo os

governos costumam descontinuar programas
e abandonar conceitos. O mapa é um
instrumento para dizer aos governantes qual
é o nosso ltlnerárlcçaflrmou

Empréstimo a aposentadcs
o INSS estabeleceu novas regras para os

empréstimos com desconto em folha de

pagamento, com o objetivo de dar mais
transparência e segurança para aposentados e
pensionistas. A idéia é proteger o segurado da
ação dos fraudadores e evitar a concessão
irregular' de empréstimos. Uma instrução
normativa publicada no Diário Oficial da União
estabelece uma série de critérios para os

bancos.Entre eles a obrigatoriedade da
instituição financeira de informar ao interessado
as taxas de juros e os acréscimos que o valor
financiado possa ter.O banco também deverá
informar o total financiado, o valor, o número e a

'periodicidade das prestações.
fbond@ibest.com,br
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Demagogos. de plantão
andam dizendo por aí que sou

contra o projeto da arena

multiuso de Jaraguá do Sul, já
,

que critico pontos do fundo
social (leia-se fundo 'milagroso'
criado. pelo governador e

propagado em todos os cantos

do Estado como solução
messiânica para a falta de recursos). Ao!
homens e mulheres de bom senso creio que seja
desnecessário dizer que sou totalmente
favorável à construção de uma arena multiu!o
no município e acredito que o Estado tem a�
obrigação de investir nessa, e em outras obra!1
tão necessárias- para a região.

O que não posso deixar de dizer é que o

fundo social não fará milagre. Não se trata de
uma fábrica de dinheiro..uma solução mágica,
como muitos querem fazer crer. O dinheiro que
entra no Fundo Social e-com o qual 0 governo

promete realizar todo tipo de benesses, deixa
de ser investido na saúde e na educação, por
exemplo. Por isso digo que o fundo social tira
de muitos, e justamente dos mais pobres, que
são os que dependem da saúde e da educação
pública, para distribuir conforme a vontade do
governo .

O caixa do fundo social é feito com o

pagamento de dívidas, mediante desconto de
50% do saldo devido. O fundo também capta
doações de até 5% do Imposto Sobre Circulação
e Serviços (ICMS). A 'meta do governo do;
Estado, conforme foi divulgado na imprensai él
a de arrecadar R$ 20 milhões por mês. Só

paraise ter uma idéia, se essa arrecadação se

confirmasse, em 20 meses a Educação deixaria
de receber R$ 100 milhões, enquanto a Saúdeldeixaria de receber R$ 72 milhões.
Todos sabemos como são precárias a!

condições das nossas escolas e dos nossos

hospitais, o dinheiro que vai para o fundo social
tira recursos desses setores primordiais, porque
foge das exigências constitucionais, da!

exigências legais da Lei de Responsabilidadel
Fiscal e permite que o governador faça a sua

política conforme a sua vontade, sem as

amarras legais. Portanto, não se trata de uma

fonte de geração de dinheiro, mas de umal

reengenharia. de distribuição dos mesmoS

recursos, que segue critérios eleitoreiros- Basta

observar as maravilhas que estão sendo
prometidas em todo o Estado com recurso�
desse fundo, mesmo sem nenhuma garantia de

arrecadação.
É sempre bom lembrar que em resposta a

duas Ações Diretas de Inconstitucionalidad�(Adins), propostas pelo PT e pelo Pp, o Tribuna
de Justiça determinou a suspensão dos efeitO�
de seis dos 18 artigos do projeto de lei que crioU

o Fundo de Desenvolvimento Social. Graças a

essas Adins, a Justiça garantiu o �epasse d�1
25% que cabem aos municípios, além da [atia

.

�. �
que cabe aos poderes e a Udesc. Esse montandequivale a 40% do total do fundo, que o Esta o

não pretendia repartir.
. ..

'II
O prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve a

quintas-feiras nesta coluna
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� Apoio
'dente do Diretório do PMDB de

O presl Chi dl
.

, do Sul Carlos Alberto 10 rru,
Jaragua' .

d
-

U que caso o parti o nao
. formo '

�nd' candidato a deputado federal
ln Ique dará

.

'x'lmo ano recomen ara apoio
no pro '

.
'

, didaturas dos atuais deputados
as can M

.'.

d I Vieira (federal) e Mauro anaru
A eor , .

d'ual atualmente secretario
(esta " ,,'

dual de Infra-estrutura), E uma
esta .

i d S I".

a-o do diretórib de Jaragua ou,
pOSIÇ ,

frisou. '. _ ,

5 'que o PMDB da reqrao esta
era

didpensando em lançar um can I ato a

deputado federal?

... Xô gripe
Nada menos que 13,5 milhões de
idosos tomaram a vacina contra a

gripe este ano - 83,6% da população
estimada. A imunização ultrapassou
em 13,6% a meta de 70%
estabelecida pelo Ministério da Saúde,
Na microrregião da Amvali, foram
vacinados 12.026 idosos, 84,2% do
total de pessoas com mais de 60 anos,
cuja população é de 14.274. Em

Jaraguá do Sul, 7.436 foram
imunizados, número equivalente a

86.3% da meta definida, que era

vacinar.ê.ô l O, idosos.

... Estorvo
É um parto consequir informações
em órgãos públicos - em todos, de
todos os níveis, A exceção fica por
,conta de algumas informações quase'
pessoais, A culpa é dos "chefes" que
ainda não perceberam que serviço
público é público e que as

informações não podem ser sigilosas,
mas públicas,
Os funcionários, obrigados a

obedecer as ordens dos superiores,
fazem malabarismo para não repassar
as informações. O que mais se escuta
é:"um mornentlnho por favor': E nada.

POLíTICA 13 �I

... De olho
A Secretaria de Desenvolvimento

Regional deve apresentar, no final do

mês, à comunidade do Rio da Luz o

projeto demelhorias na SC-416, entre a

subída da serra de Pomerode e a

Choco leite,
A proposta inclui construção de
acostamento e ciclovias, sinalização e

tapa-buraco.Tudo o que já foi prometido
fintes. Os moradores não descartam a

possibilidade de fechar a rodovia em

protesto. "Não somos oposição a

ninguém, mas a favor da segurança';
disse um líder local.

... Festa
A programação dos 56 anos de

emancipação política e administrativa de
Gúaramirim começa no dia 6 de agosto �

e vai até o dia 28, data de fundação do n

município. Para este ano, a comissão
o

organizadora da festa prepara diferentes J.
'atividades esportivas, culturais, religiosas,

-d

gastronômicas e recreativas. ;"j

No dia 27, acontece o Baile de.s

Aniversário. No dia 28, a partir das 9:�
horas, será realizado o tradicional desfile q
cívico, com a participação de escolas, ...,

entidades, clubes e agricultores,
'�

q

mosaico@jornalcorreiodopovo.com,l5i
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AVALIAÇÃO

Dionei faz balanço das ações
nos primeiros seis,meses do ano

" ICAROLlNA TOMASELLI

I
I ,

!� Deputado também

ianunciou mudanças,,

I jno site, agora com

;links dos Ministérios
I I

I }ARAGUÁ 00 SUL - o deputado
i estadual Dionei da Silva (PT)
,

i apresentouontem, emum café com a

Í!llpref.l§a, 9 relatóriodas atividades
parlarite�tares desenvolvid;s no

piimeircisemestredoano:Aprestação
de contas também será realizada nos

municípios da microrregião, que
começou ontem em Schroeder e

i acontecehojeemCorupá, apartir das
19h, na Câmara de Vereadores. Em
Jaraguá do Sul será dia 22, às 19h, no
Siticom;Guaramirim, dia 29, às 19h,
na Câmara de Vereadores;
Massaranduba, dia 30, às 9h, na
Câmara deVereadores; e novamente
emJaraguá do Sul, dia 1º de agosto, �
partirdas 18h, naAcijs.

Noprimeiro semestre do terceiro
ano demandato, Dionei destacou os
R$4.milhõesqueestãosendoinvestidos
peloGovemoFederalna recuperação
da BR-280, no trecho entre São
Francisco do Sul e Corupá. Sobre a

duplicação da rodovia, o deputado,
junto com a senadora Ideli Salvatti
(PT), realizou duas audiências _

Blumenau e Jaraguá do Sul - para
puvir a comunidade e buscar uma
ftemativa que atenda aos interesses

i aaregião.
I (
, A reestruturação do Cefet de
Jaraguá do Sul também foilembrada
pelodeputado, quevisitoua instituição
paraverificarosproblemasdeestrutura.
�Unidade vai receberR$ 1,4milhão

do Governo Federal, através de
emenda da senadora Ideli para
investimentosemconstruçãodenovos
blocos e reformas, "Estamos retomando
oCefetpara fortalecer a escola e, num
curto prazo, implantar um curso

superiornaáreade tecnologia, público
e gratuito", disse,

O deputado também salientou o
seminário realizado por ele no

município para explicar sobre o

Fundeb (Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação
Básica), que vai substituir o Fundef
(Fundo de Manutenção do- Ensino
Básico eValorização doMagistério) e
prevê um aumento dos recursos

aplicados pela União, estados e

municípiosnaeducaçãobásicapública.
O Fundef atende apenas o ensino

fundamental e, comonovo fundo, os
recursos serãoestendidospara crianças
de quatro anos ao ensinomédio. "Mas
vamos fazer uma mobilização para
incluir crianças de zero a três anos",
informou,

Segundo Dionei, seu mandato
também realizou seminários sobre

agricultura familiar, intermediou junto
aoGoverno do Estado a liberação de
recursos paraobrasno trevo deCorupá
e naSC-413, e cobrou investimentos
nas escolas e em segurança pública,
principalmentenas delegacias. "Outra
questãoimportantefaiadesapropriação
de oito mil hectares de terras

consideradas indígenas,Aprovamos a
emenda complementar para que as

famílias sejam indenizadas, em um

convênio comoEstado", explicou,
Díoneí a�undou ainda a

reformulação do seu site

www.dionei.corn.br, que agora

disponibiliza as ações do Governo

Federal, com links de acesso aos

Ministérios e tambémpormunicípios,

RAPHAEL GÜNTHER

Oionei fez um balanço dos recursos repassados pelo Governo Federal

O deputado também apresentou um balanço dos recursos

repassados pelo Governo Federal aos cinco municípios da região
através do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Familiar). Segundo o relatório, os repasses para a

microrregião triplicaram de 2002 para 2004. O número saltou de

R$ 3,3 milhões do plano safra 2002/2003 para R$ 9,07 milhões no

plano safra 2004/2005.

Corupá recebeu na safra 2002/2003 R$ 1.011.940,86, enquanto
que em 2004/2005 o número saltou para R$ 2.178.575,31.Na safra

2002/2003, Guaramirim recebeu R$ 567,167,,74 e, dois anos depois,
o valor foi de R$ 806.387,26. Jaraguá do Sul recebeu R$ 557.715,22
em 2002/2003 e R$ 1.574.850,29 em 2004/2005. Para Massáranduba,
foram de stin ado s R$ 1.114.241,34 na safra 2002/2003 e R$
4.110.681,11 na 2004/2005. E Schroeder recebeu R$ 122.825,45 na

safra 2002/2003 e R$ 404.902,81 na 2004/2005.

- ,

Dionei avalia atuação dos primeiros meses do governo Bertoldi

(PTOtdepu;ado Dionei da Si�va
d

) ambem fez uma avaliação
Bo governo do prefeito Moacir
, ertold' (PL)"I nestes seis

I' Pflmeiro '

'

-

d,
s meses frente à

I
a minist -

'. raçao municipal. Na,oP1niã d
'I P

"

o o parlamentar, é
OSltlva '_

I P f'
a aprOXlmaçao da

, Te eltur
'

I
a com a comunidade,unla ba d '

-

"

'P ,

n eira defendida pelo
I' artldo d T
"Acho

os rab�lhador:s.
, que a admmlstraçaot_C0meço d
Co

u a maneira correta
mapa '

,

rtlclpação popular,

como nas audiências públicas
para deba ter o PPA (Plano
Plurianual), em, que as asso

ciações de moradores estavam

presentes", destacou. "Também
com freqüência nas festas e

eventos eu vejo o prefeito, o que
acho positivo", completou,

A crítica ao governo é com

relação à promessa de cam

panha de reduzir o número de

cargos de confiança e com isso

economizar R$ SOOmil em.folha
de pagamento. "Muito pelo

contrário, ele aumentou os

cargos. Era uma promessa que
ele não deveria ter feito, ainda
mais por ser vice-prefeito. O
valor gasto com cargos
comissionados nem chegava a

R$ SOO mil no governo passado,
Como ele poderia economizar

este valor?", contestou,
Dionei também sugeriu ao

prefeito "resolver a questão da
Saúde", "Ainda têm 'pessoas
indo pará os postos de saúde

'pegar 'senha na madrugada",

disse, "Outro problema sério é a

Usina de Leite. As máquinas
. são novas e não funcionam. É
uma falha que não é dele, mas
que precisa ser corrigida", disse.
Segundo ele, os agricultores
também contestam o fato da
Usina ter sido construída no

BairroGaribaldi, enquanto que
a maioria dos produtores de
leite é do Rio da Luz e Rio
Cerro. "O prefeito vai ter que
encontrar uma solução",
completou,

Polícia impede a queima de

papéis de Marcos Valério
DA REDAÇÃO - Documentos

contábeis' da agência de publi
cidade DNA foram apreendidos
nesta quinta-feira numa operação
conjunta das políciasCivil e Federal
e doMinistério Público em uma casa
no bairro Flamengo, emContagem,
na região metropolitana de Belo
Horizonte, ADNA tem como um

dos sóciosMarcosValéria Fernandes
de Souza, acusado de ser o operador
domensalão.

A operação era para cumprir
mandado de' prisão por homicídio
contra o carcereiro aposentado da
Polícia Civil Marco Túlio Prata,
suspeito também, de tráfico de
krmas. Os policiais, que tinham
ainda um mandado de busca para
apreensão de armas, encontraram

dentro da casa granadas, grande
quantidade demunição, explosivos

1

e armas de uso exclusivo das Fon#s
Armadas. a

No quintal da casa, havia dttis '

tonéis com documentos Pa'F
cialmente queimados, que tinhajn
o timbre da empresaDNA. Outras
dez caixas com documentos da
empresa, entre eles centenas �e
notas fiscais, foram encontradas
durante a operação. Todo omaterial
foi lacrado para perícia. Segundo:bs
policiais,MarcoAurélioPrata, irrtlão
do carcereiro, é um dos donos dr
empresa Prata Contabilidade,

qUIpresta serviços àDNA.
MarcoTúlio Prata e o filho dei ,

Vinicius PrataNeto, foram presos �
,

levados para a Corregedoria dr
Polícia Civil. Segundo os policiais,
os dois estavam arrriados e resistiram
à prisão, mas acabaram s�
entregando, _i

Deputados. discutem na CPI
,

e ameaçam ,partir para a briga
Da Redação - A sessão da CPI

dos Correios por pouco não acabou
em agressão física ontem, O
senador Sibá Machado (PTAC)
e o deputado Arnaldo Faria de Sá

(PTB-SP), quase chegaram as vias

de fato. Tudo começou depois que
Faria de Sá questionou a

autenticidade do documento em

que o deputado José Dirceu (PT
SP) autoriza sua quebra de sigilos
fiscal, telefônico e bancário,

''Aquele papel não tem valor

legal porque não atende às

formalidades exigidas". - disse
Faria de Sá,A manifestação de

Faria de Sá irritou o senador Sibá
Machado, que havia .sido o

interlocutor da apresentação dos

sigilos de Dirceu.
"Eles quase chegaram às vias

de fato, Mas acho que Faria de Sá
está errado. O deputado José

Dirceu não vai querer ludibria�a
CPI desta forma, Caso contrário,
poderia assumir culpa", contou o

deputado Jamil Murad (PCdüB-
S�, �

O presidente daComissãoCEI,
senador Delcídio Amaral (P3f
MS), havia comunicado a chegada .

dos documentos oficiais nos quais
o deputado José Dirceu (l?T-SP.);
o ex-presidente do PT Jo�é
Genoino; o tesoureiro licencidqo
do partido, Delúbio Soares; E:.\ o '

secretário-geral licenciado da
legenda, Silvio Pereira, autorizám
a quebra de seus sigilos bancário,
fiscal e telefônico. Delcídio havia
informado que já pediu ao Banco
'Central, à Receita Federal é:'r à'
Agência Nacional §{e
Telecomunicações (Anatei) qu'e ,

façam a transferência desses sigilos
àCPIMista.

•

i

Lula assume .crise no governb i

:.7

Da Redação - O presidente
Luiz Inácio Lula da Sllva(PT)
admitiu ontem em Paris que o

Brasil passa por um momento

político muito delicado, "O
Brasil não merece o que está

acontecendo e sim algo muito
melhor", d isse.j un to do

presidente francês Jacques
Chirac, Lula assistiu ao desfile
militar de 14 de julho, o dia da
festa nacional francesa. Após o

desfile, Lula foi recebido com

samba pela cantora Elba

,4

Ramalho durante sua visitá' a

uma exposição que faz parte do
Ano do Brasil na Frapç;a.,
Lula, convidado de honra -90
governo francês neste 14 de

julho, 'concluirá o dia veri'do:os
fogos de artifício na Torre Eiffel,
acompanhado do prefeito da
cidade, o socialista Bertrand
Delanoe. Hoje antes de deixar
a capital francesa, Lula :se
reunirá de novo com Chira� e

com' o p rírne iro-rnin istr o

Dominique de Villepin.
I
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PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO
Recuperação do varejo
o aumento de 15% do salário mínimo e a elevação de 3,9% no

nível de emprego foram os principais fatores que colaboraram

para o desempenho positivo do comercio catarinense em maio.
A análise divulqada aponta crescimento de 4,05% no volume de
vendas e de 14,35% no faturamento dos lojistas em SC, em
relação a maio de 2004. Nos cinco primeiros meses deste ano, o

crescimento acumulado é de 19,31 %. Para o doutor em

economia Maurício Lima, o panorama é semelhante ao vivido

pela indústria em maio. Para ele, a queda na inflação também foi

responsável pelo resultado do varejo, assim como o aumento 'do
salário mínimo, principalmente no setor de alimentos. O

(economista alerta, contudo, que o segundo semestre pode ser

como um "balde de água fria" "Os números apontam uma

tendência de queda. E isso se deve, basicamente, à política de
.arrocho na taxa de juros'; explica.

'Crédlto
Segundo os índices do

·

Serviço de, Proteção ao

Crédito (SPC/SC), divulgados
'na terça-feira, houve um
· crescimento de 24,66% no
·

volume de consumidores

que conseguiram quitar suas
'dívidas em comparação a

maio, muitas delas referentes
ainda às compras de Natal.

· Em relação ao mesmo

· período do ano passado, o
· aumento chegou à 35%.

,·Weg,

! As ações da Weg acabam de
• entrar para o mais recente

: indicador do mercado

: acionário brasileiro, o ITAG -

� índice de Ações com Tag
: Along Diferenciado. Lançado
: pela BOVESPA em junho, o
" ITAG mede o desempenho
, de uma carteira teórica
,

composta por ações de
� empresas que oferecem
,..

�:uma proteção maior ao
;: acionista minorltário, no caso
, de alienação do controle.

Facisc
Hoje a Federação das

Associações Empresariais de
SC dá largada no processo de
sucessão da entidade. As

eleições que definem os

vice-presidentes regionais
começam pela Regional
Meio Oeste e Planalto
Serrano, na cidade de

Joaçaba. As atividades
acontecem em todas as

regiões dei estado com data
a ser definida.

Cheque
As taxas de juros cobradas
pelas instituições
financeiras para uso do

cheque especial e
operações de empréstimo
pessoal ficaram estáveis em

julho na comparação com

junho, segundo pesquisa da

Fundação Procon de São
Paulo. No caso do cheque
especial, a taxa média

mensal cobrada pelos
bancos passou de 8,27%
para 8,29% no período.
redacao@jornalcorreiodopovo.cóm.br

"

Previsão de chuva para região
:- DAREDAÇÃO - O tempo seco dos
dltimos dias muda e a previsão é de
Ghuva para o final de semana. A

temperatura fica entre 1rc e 25°C
na região do vale do Itapocu. A
ohegada de uma frente fria vai ser

responsável pel�chuva e na segunda
feira a temperatura volta a cair.

, Quem está pensando em ir

para o litoral no final de semana

deve se preparar, pois a previsão é

de chuva para maior parte do

estado, inclusive para região de

Flori�nópolis.
'

A previsão para hoje é sol com
nuvens e intervalos de chuva em

Jaraguá do Sul, Schroeder, Corupá
e Massaranduba. No sábado a

previsão é de pancada de chuva
com intervalos de sol, mínima de
17° C e máxima de 23 "C, E no

domingo deve chover o dia inteiro,
mas a temperatura só volta a cair

na segunda-feira.

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 2335 2337
Paralelo 2,580 2,680
Turismo 2,290 2,430
• Cotação Euro, Compra Venda

2,831 2,833

·CUB R$: 861,11 (julho)
·Indices Pontos Oscilação
Bovespa 25.919 0,25%
Dow Jones 10.628 0,68%

Dasdaq 2.152 0,41%
• Poupança (%) 0,8088
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CONVENTION BUREAU

Sucesso marcado pelo
,

. .. . ""

associativismo eorqaruzaças
MARIA HELENA DE MORAES

� Criada há três anos,
entidade jaraguaense
jáé quarta de
Santa Catarina

}ARAGUÃ DO SUL - A arte de
transformar idéias em projetos que
dão certo é a principal atividade do
diretorexecutivo do Convention&
Visitors Bureau de [araguá do Sul,
Fenísio Pires Júnior. Ele é um dos

principais articuladores para a

captação de eventos para a cidade,
movimentando os vários segmentos
e fazendo surgir na região uma nova
visão de negócios; o turismo,
atividade que não polui e trás
dinheiro para o município. "Cada
turista deixa na cidade R$ 250,00
por dia", informa Júnior, conta
bilizando as divisas conquistadas no
6° Encontro Catarinense do Jovem
Empreendedor e 2° Encontro Sul
Brasileiro,' que aconteceu no final,
de semana passado, na Estância
RibeirãoGrande, com a participação
de 200 empresários de outras cidades
de Santa Catarina e de outros

estados.
Em agosto, Júnior viaja para

Brasília onde participa de uma espécie
de treinamento no Ministério do
Turismo. O convite, na avaliação de
Júnior, é mais um prova da

maturidade e respeito conquistados
pela entidade, que foi criada há cerca
de três anos é já a quarta doEstado de
Santa Catarina. "Estamos numbom
momento para o turismo regional",
acredita o diretor executivo; que
atribui ao associativismo a razão para
o sucesso dos empreendimentos e

ações desenvolvidas pelos
empreendedores da região, em
especial de Jaraguá do Sul. "Nosso
berço foi o Centro Empresarial e a

Scar", admite.

Outro fato que comprovao bom
momento turístico de Jaraguá do Sul
e a futura criação da Secretaria de
Turismo ou de uma Fundação, coisa
que nem se cogitava há 10 anos. "O

poder público está ciente que existe

condições de explorar o turismo

aproveitando o que temos à

disposição, que é anatureza, a cultura
e a excelente qualidade de vida",
argumenta o jovem empreendedor,
que veio doRio de Janeiro hámenos
de 10 anos e hoje tem uma carreira

Fenísio Pires Júnior tem 28 anos e é o diretor executivo do Convention & Visitors Bureau de Jaraguá do Sul

consolidada numa área que nãoeru
valorizada, a do turismo.

Na avaliação de Júnior, agr.m�
idéia foi simplesmente perceberql<
a natureza é capaz de gerarnegócÍlli
Até o final deste ano estão

agendados vários grandes eventOi

Em novembro acontece o Encontro
Catàrinénse de Direito e Mercaoo
Imobiliário. "Serão três dias com

hotéis e restaurantes lotados",avisi
Júnior, que prevê a participaçné
cerca de 1.300 pessoas.

Guaramirim lança programação do 56° aniversário de emancipação
f>

GUARAMIRIM - No dia 28 de

agosto Guaramirim comemora 56
anos Ele emancipação política e

administrativa. A partir do dia 6 de

agosto, com a Festa do Padroeiro
Senhor Bom Jesus e com a Terceira
Festa da Porchetta, começam as

comemorações que culminamno dia
do aniversário com o desfile festivo,
envolvendo os estudantes, entidades
e agricultores, às 9h30, na rua 28 de
Agosto.Acoordenadora da comissão
organizadora e chefe do setor de
cultura da prefeitura, Patrícia Dias,
informou ontem em coletiva para a

imprensa, que a programação foi
montada pensando napopulação.No
dia 7 de agosto, atradicional Benção
dos Veículos na rua 28 de Agosto, em
frente a Igreja Matriz; No dia 13 de

agosto, às 8h, estáprogramadaCorrida
Rústica e Gincana Municipal
envolvendo as Associações de

Moradores, no Ginásio de Esportes
Rodolfo [ahn; às 18h, showde bandas,
em tenda a ser instaladaem frente ao
GinásiodeEsportesRodolfoJahn.No
dia 20 de agosto, às 13h30, será
realizado o 14.ºFestivalMunicipal de

, Dança, no Pavilhão de Eventos. Na
'vé�pera do aniversário está

'.

programado o Baile de Aniversário,
com aBanda SomSete, deCriciurnal
(RS) e o Concurso Rainha das

Associações deMoradores.
BREVE HISTÓRICO - A

colonização de Guaramirim

começou em 1886 por uma

comunidade que tinha sido expulsa
da Rússia, onde não encontrava

liberdade religiosa.Umgrupo de 181

pessoas navegou durante várias

semanas até o posto deSãoFrancisco
com o vapor Buenos Aires.

Chegaram em [oinville em 1886 e
-

seguiram para Guaramirim.Antes
disso, porém, já havia outros

moradores na região. Muitos

viajantes passavam pelo território

guaramirense..
INDUSTRIALIZAÇÃO - A

abertura para industrialização
ocorreu na década de 70, quando o
prefeito em exercício, BlásioMannes,
incentivou a abertura de empresas
na região com a doação de terrenos.
A primeira mallharia da cidade

pertencia aos três irmãos Veiga. Eles
também iniciaram uma olaria de
telha francesa que na década de 60
se tomou omaior parque industrial
deGuaramirirn. As comemorações começam no dia 06 de agosto

Você escolhe, nós transportamos.
�,�--..--��.....

·Utel'4' . �
'CARGOBRASlL
LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I Baependi I Te •• : (47) 371.0363
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CONVÊNIO

PANORAMA

overno libera RS 1 milhão do
Badesc para Pomerode

i Luiz Henrique
Jsina também outros

tinvênios para obras

infra-estrutu ra

I PoMERODE - O governador Luiz
rique da Silveira (PMDB)

en
mílhã

' íd d
ntregouontemR$ 1

.

âo a ci a e

, alemãdoBrasil. SãoRecursos do

'desc (Agência de Fomento do

�'ado deSantaCatarina) que serão
:�dos para a aquisição de uma

scavadeira hidráulica, um rolo

ompactador, um caminhão

culante tipo rruck e um tipo toco,
Jm de um britador. Desse total, são

,

700mil da agênciade fomento do
tado e outros R$ 300 mil em

ontrapartida daPrefeitura.
A assinatura do convênio

ccnteceunaPrefeitura e contou com

presença, além do governador, do
ecretário de Cultura e Esporte,
eputadoGilmarKnaesel (PSDB), e
odiretor-administrativo doBadesc,

. el Ximenes, que representou o

lIli residenteRenatoVianna.Acomitiva

oi recepcionada com uma

:�, presentaçãodaBandaMunicipal.
Oprefeito Ercio Kriek disse que

credita que o recurso seja liberado
aqui a doismeses, depois de todos os
,

ites burocráticos. Segundo ele, o
,

eirovem emboahora, pois a trota
e veículos da Prefeitura - são

proximadamente 80 - está em
-

condiçõesprecárias de uso. "Este é um
os grandes problemas: as máquinas

estão antigas e tem um alto custo de
manutenção. Saimais barato adquirir
novas do que reformar", disse. O
prefeito também informouque, assim
como em Jaraguá do Sul, está sendo
feito um levantamento e os veículos
antigos serão leiloados.

Natural dePomerode, o secretário
GilmarKnaeseldissequenão interferiu

para facilitaraexecuçãodoconvênio.
"O governador trata todos os

municípios de forma igualitária. Os
projetos foram encaminhados pelo
município e aprovados", resumiu.Mas
LuizHenriqueconfirmou: "Pomerode
temum santo que fazmilagre e ele se

-

chama Gilmar Knaesel". O

governador também disse que o

repasse é "a retribuição doGoverno à

importânciadestepovo e dest'acidade"
e completou: "Pomerode não é orgu
lho apenas paraSantaCatarina, mas
em todooBrasil, pelaordem, pelabele
za de suas construções, da natureza.
Toda vez que venho aqui me sinto
mais próximo do paraíso", elogiou.

Os recursos conveniados são

oriundos do Fundo Pro-FDM, urna
linha de crédito que o Badesc dispõe
para financiar obras municipais nas

áreas da habitação (urbanização de
áreas faveladas e infra-estrutura para
lotes urbanos); saúde (saneamento,
controle de meio ambiente,
preservação de reservas naturais e

implantação de aterros sanitários),
empreendimentos comunitários

(construção de creches; postos
policiais), transporte escolar (aquisição
de veículos para este fim) e obras de
sistemasviários (construçãodepontes,
viadutos, terminais, pavimentação,

Os recursos liberados serão utilizados na aquisição de máquinas

urbanização e arborização de vias administraçãomunicipal. Essas obras
urbanas). Além de obras, também podem ser feitas com prazo de

libera recursos para serviços de amortizações de2{ 36 enmeses, de

melhorias e fortalecimento da acordo com cadaprojeto.

A Prefeitura e o Governo do Estado também firmaram outros convênios
ontem. Um deles, de R$ 900 mil, será utilizado na construção de um teatro

que, segundo o prefeito Ércio Kriek, abrigará espaço para as apresentações
culturais do município."Temos coral, banda municipal, grupo de teatro,
grupo folclórico,mas não temos um local apropriado para as apresentações"
disse o prefeito. Para esta obra, o Governo vai repassar R$ ?20 mil, recursos
do Fundo Social. O restante é contrapartida da Prefeitura.
Em outro convênio, o Governo vai repassar R$ 120 mil para a reurbanização
do centro da cidade. A contrapartida da Prefeitura é de R$ 36 mil,
aproximadamente. Outros R$ 160 mil o governador liberou para a

construção de uma pista de atletismo, na área onde hoje funciona o

complexo esportivo. Omunicípio entra com contrapartida de R$ 48 mil.
O último convênio será para incentivo econômico ao Grupo Bosch, com
filial em Pomerode. Segundo o prefeito, a empresa está investindo US$ 40
milhões em expansão e solicitou um incentivo financeiro para melhorias
de infraestrutura. Serão repassados R$ 300 mil pelo Governo do Estado,
com contrapartida do município de R$ 200 mil."Faz parte da nossa política
de incentivo econômico; acrescentou.

Queda no preço de remédios não atinge os mais consumidos
JARAGUÁDO SUL - As indústrias

farmacêuticas estão isentas do
pagamento do Pis/cof1ns, que destina
11% do faturamento ao Governo
Federal.Amedida é extensiva a cerca
demilmedicamentosde60 categorias,
entre eles os de uso contínuo. No
entanto, umapesquisade preços indica
que a maioria dos remédios que
tiveram baixa de preço não está
mcluídana listadosmais consumidos
relapopulação. \

O fiscaldoConselhoRegionalde

F�-' J F
.

r
_

00, osé rança,observaque"os
, édios fiaIS usados não baixaram,
aPenas OS que têm pouca saída". Há
�exceções, comoporexemplo
o Prozac e o Assert, a�bos

antidepressivos de uso contínuo. O

primeiro, que tem caixa com 28

cápsulas, baixoudeR$ 130,14paraR$
117,44 eooutro, com20 comprimidos,
baixou de R$ 40,83 para R$ 36,85.
França compara o caso ao da venda
de medicamentos fracionados que,

segundo ele, não funciona da forma
corno foianunciado pelo governo. "A
indústria farmacêuticanão se adaptou
a isso. Os remédios não vêm

fracionados dos laboratórios. Épreciso
que cada comprimido tenha a data
de validade impressa para que o

consumidornãocorrao riscode ingerir
um medicamento com prazo de
validade vencida", explica.

Outros medicamentos de uso

contínuo bastante usados, como o

Ginera (anticoncepcional), oSustrate
(para prevenir enfarte)e o Citalor

(paracontroledo colesterol,) que chega
a custar R$ 176,00 mantiveram os

preços. O vendedor Lucas Stenger
precisa controlar a pressão com

medicamentos,maso remédioque el�
usanão teve reduçãodepreço. "Minha
despesa mensal com medicamento

chegapertodosR$ 45,00", diz.
DIMINUIÇÃONO ICMS
Em Jaraguá do Sul, a farmácia

Catarinense já recolheu mais de mil
assinaturasno abaixo assinado que faz

parte da campanha promovida pela
Abrafarma (AssociaçãoBrasileira das
Redes de Farmácia) com o objetivo

de diminuir a cobrança de ICMS

(Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) dos
medicamentos de usocontínuo, como
os utilizados para tratamento da

hipertensão, cardiopatias, ansiolíticos,
antidepressivos e para' controle da

diabetes, entre outros.
Amobilização, iniciada estemês,

visa pressionaroCongressoNacional
para que oprojeto daReformaTribu
tária seja colocada em pauta.A redu

ção do ICMS faz parte dessa reforma.
.

Atualmente, a legislaçãobrasileira
permiteaogovemocobrarde 15a 18%
de ICMS sobre medicamentos,
enquantournamontadora de veículos,
porexemplo, paga só12 %.

J}1icro e pequenas empresas liberadas do uso do TEF
JARAGUÁ DO SuL!FLORIAN'OPOLIS - Esta semana aSecreta'dE'é

na e stado da Fazenda
llrmou a d
d

COr o com as liderançasas micro e pequenas empresasquanto a de :

ECF E
o uso e equipamento

( missar de Cupom Fiscal)em ope - \

_, raçoes com cartão de
credito .

(1
'

'. IUtegradas com o TEF
ransfer' .

ElF encla etrônica de
Undos) A FIb

. azenda estadualI erOU b .

i-,
a o ngatoriedade de

u1tegraçã d
1\0 ECF

o o cartão de crédito

fat para contribuintes com
uram

Íld dento anual de até R$ 5401, esde
.

em que estes concordem
qUe as administradoras de

cartão de crédito repassem
informações sobre as vendas
realizadas pelos lojistas.

O beneficio é válido para os

empresários que, já possuem o

Emissor de Cupom Fiscal em
seus estabelecimentos. De

acordo com o presidente da
.

FCDL/SC (Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojistas
de Santa Catarina), Roque
Pellizzaro Júnior, este acordo

"gera um alívio para os milhares
de varejistas do Estado, que
estavam na iminência, de

agravar seus custos com as

obrigações que estavam sendo

impostas". Segundo ele, a obri
gatoriedade do· uso do

equipamento TEF "teria reflexos
em muitas das 78 mil ;;:icro e

pequenas empresas de- Santa
Catarina".

A Secretaria Estadual da
Fazenda .também liberou, num
prazo de 120 dias, a integração
para contribuintes com fat
uramento anual entre R$ 540 mil
e R$ 1,2 milhões, dentro das mes
mas condições.

Desde 1998 o fisc.o ca

tarinense vinha d�senvolvendo
atividades orientativas quanto à

obrigatoried-ade de uso do ECE

FATOS

• A Secretaria da Fa�enda
liberou da

obrigatoriedade as

empresas que faturam até

R$ 540 mil por ano

• Os comerciantes ficaram

aliviados com a decisão
do governo do estado,
mas as operadoras de
crédito devem passar as

inforrnaões para Fazenda,

Trabalho de prevenção forma
865 crianças em Jaraguá do Sul

}ARAGUÁ DO SUL - O 14º
Batalhão da Polícia Militar formou
ontemnoGinásioArthurMuller865

crianças no Proerd (Programa
Educacional de Resistência às

Drogas).O curso teve duração de 10
semanas e levou ao conhecimento
dos alunos diversos assuntos relativos .

ao uso de drogas e de violência como,
por exemplo, os riscos e os efeitos do
uso de drogas para o organismo e

também os de ordem legal, além de
dados recentes sobre o uso de drogas.

O programa que tem como

objetivo prevenir e reduzir o uso

indevido de drogas e de violência,
numa ação conjunta entre a Polícia

Militar, professores, especialistas,
estudantes, pais e a própria
comunidade.A promoção é do 14º
Batalhão de Polícia Militar,
comandado pelo Ten. CeI. Ricardo
Alcebíades Broering.

O Proerd existe no Brasil desde
1992 e conta com três cursos, sendo
Proerd para 4ª e 6ª séries do Ensino
Fundamental e Proerd para Pais,
todos com a meta de reduzir e/ou

eliminar o uso de álcool, cigarro e

outras drogas especialmente pelos
jovens, bem como eliminar toda e

qualquer espécie de compor
tamento agressivo ou violento.

EmJaraguádoSul, neste semestre,
o programa atendeu a crianças
estudantes das quartas séries do
Ensino Fundamental das redes

públicaeparticulardeensino.O curso

teve duração de 10 semanas e

recebeu apoio das empresasMalwee
Malhas, Marisol, Weg e Wizard

Idiomas, bemcomo daAdrninistração
Pública Municipal. O Proerd é

aplicado em todos os estados

brasileiros, sendo que em Santa
Catarina cerca de 180 municípios
possuempoliciais atuando nas escolas.

Desde 1999 já foram formados
25.642 alunos de 4ª e 6ª Séries
somente na região de abrangência
do 14º Batalhão de PolíciaMilitar,
que compreende os municípios de
J araguá do Sul, Corupá,
Guaramirim, Mas-saranduba,
Schroeder, São Bento do Sul, Rio
Negrinho e Campo Alegre.

CE$AR JUNKES

A.. f
•

As crianças aprenderam sobre o perigo das drogas e da violênciàt

Através de uma parceria entre a Fundação Cultural e as el)1presas Weg e'

Malwee (quemantém osmuseusWeg eWolfgang Weeg�, respectivamente)
foi lançado ontem um folder para que turistas conheçam os três museus

da cidade, incluindo o Museu Histórico Emílio da Silva. No total foram

impressos 20 mil exemplares, que devem ser distribuídos nos próprios
'museus e rara funcionários e clientes das empresas parceiras.

Estréia neste Sábado às 14 horas,
em frente ao Posto Behling

DiversõesParque
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ESPOR-TE
NATAÇÃO

Equipe jaraguaense disputa o

Catarinense com 23 atletas
JULlMAR PIVAT.TO

.... Competição
começou no Complexo
do Sesi, em Blurnenau,
com 17 clubes

}ARAGUÁ DO SUL!BLUMENAU
- A equipe Ajinc/Urbano/FME
já está em Blumenau para a

disputa do Campeonato
Catarinense de Natação de
Inverno. A competição
começou ontem, no Complexo
Esportivo do Sesi, e segue até

domingo, com a participação de
17 clubes de todo o Estado, num
total de 345 nadadores acima de
12'anos. A equipe jaraguaense,
comandada, pelo técnico
Ronaldo Fructuozo, o Kiko, está
com 23 atletas.

Segundo o treinador, a

Adblu, equipe anfitriã, é a

favorita ao título, pois disputa
com 54 nadadores. Jaraguá do
Sul briga pelas pr ime ir as

posições junto com o Clube 12
de Agosto, de Florianópolis (38
atletas), e o [oinville Tênis
Clube (32 atletas). "Estamos
indo para este estadual com a

maioria dos nadadores em 100%
de suas condições", disse Kiko.

Um grupo de 16 atletas usa

também a competição como

forma de se preparar para a fase
estadual da Olesc, que

acontece na próxima semana em
Itajaí, A novidade na equipe é a

estréia de Soelen Bozza, de 15

anos, de Curitiba e ex-campeã
brasileira infantil de Triatlon. Ela
adotou a equipe jaragu�ense
para' começar a competir em

piscinas. '''Um destaque
individual será a nadadora
LuanaMartins, que neste último
final de semana, representando
Santa Catarina, conquistou dois
medalhas de bronze no

In terfedera tivo Júnior de

Natação em Anápolis", disse o

treinador.
Os 23 nadadores são os

seguintes: categoria infantil 1

(13 anos): Francielle Deretti,
Luana Mannes Tages, Mariê
Nazário, Aléxis Schroeder e

Midiã de Andrade; categoria
infantil 2 (14 anos): Flávia De

Masi, Henrique Fructuozo e

. Otávio de Azevedo; categoria
juvenil 1 (15 anos): Mayara
Martins, Soelen Bozza, J an
Doubrawa; Rodrigo Dernarchi e
Willian Maul; categoria juvenil
,2 (16 anos): Bárbara Herrnann,
Thainara Dias, Isa Maris

Raulino, Maria Luiza Raulino e

Eduardo J unkes; categoria
júnior 1 (17 anos):' Camyla
S'chtnitz e Luana Martips;
categóriajúnior2 (18 a 19 anos):
Marina Fructuozo e Thiago
Bau� e categoria sênior (acima
de 19 anos): Nathália Krelling.

Ricardo Mello faz a primeira
partida da Copa Davis hoje

}OINVILLE - Q Brasil abre o

confronto daCopa Davis contra as

,

Antilhas Holandesas, hoje, em
Joinvile, tendo Ricardo Melo corno
representante contraDabid Josepa,
às 16h. Gustavo Kuerten faz o

segundo jogo de simples, às 18h,
contra Alexandre Blom. Os
confrontos seguem até domingo,
quando serão realizados os últimos
dois jogos de simples, às lüh e Uh.
No sábado, às Uh, entram em

quadra as duplas. Acompanhe, na
edição de amanhã, como foram os

jogos no Correio do Povo.
Contra o melhor tenista' das

Antilhas Holandesas, Guga buscará
a sua 30ª vitória em 44 jogos na

competição. "JogarnoBrasil é sempre
especial, aindamais aqui em Santa
Catarina e num confronto de Copà
Davis. O adversário, apesar de não
ser muito conhecido, não importa
muito e também não dá para ficar

pensando muito no iado deles. A
, ./

gente tem que se concentrar na

nossaparte, tentar entrar lá e

conseguir duas vitórias na sexta

feira", afirmou Kuerten.
O brasileiro, entretanto, não

negou que a responsabilidade do
triunfo é do Brasil. "Temos que lidar
com um certo favoritismo e tentar se
impor dentro da quadra, para fazer
com que o favoritismo seja mesmo
dentro' do jogo". Guga, que não

disputa umapartida de Davis desde
setembro de 2ü03, quando enfrentou
oCanadá. ;:lfi,.,.,..ou que está satisfeito

com seu rendimen:to nos últimos dias
de preparação.

"Temos treinado intensamente,
fazendo excelentes treinos. Já estou
adaptado à quadra central e me sinto
cada vezmais à vontade e preparado
para estrear", disse ele, que, depois
daDavis, segue direto para aEuropa
para disputar os Torneios deSnítrgart
(Alemanha) e Umag (Croácia).

Já o tenistaFlávio Saretta deixou
claro não se incomodou com a

posição de reserva. "Vou estar-no
banco, dando uma força e vendo o

outro sofrer em quadra. Estou
satisfeito, pois esta semana deu para
ver que voltei ao meumelhor nível
de tênis, jogando damesmamaneira
que foi em 2003 e vejo noMeligeni
mais do que um técnico", afirmou
Saretta.

• Os confrontos seguem
até domingo, quando
serão realizados os últimos
dois jogos de simples, às
10h e 13h. No sábado, às
13h, entram em quadra as

duplas.

• Depois da Davis, Gustavo
Kuerten segue direto para
a Europa para disputar os
Torneios de Stuttgart ,

(Alemanha) e Umag
(Croácia).

Na,dadores representam Jaraguá do Sul'no Estadual de Inverno

bois times disputam a última

�a para as fm�s d�Varzeano
}ARÁGl9Á DO SUL - Neste

sábado, às 13h45 no João Pessoa,
Kiferro e Supermercado Brariden
burg disputam a última vaga para
as semifinais do 23º Campeonato
Varzeano Raul Valdir Rodrigues .:
Troféu PostoMime. As duas equipes
disputam o segundo lugar da chave
J, que já tem o Gesso Jaraguá com o

primeiro lugar garantido. Logoem
seguida, Atlético e Rozzaco Pneus/
Amizade, já classificados, entram
em campo para decidir o primeiro
lugar do grupo K.

Na rodada do último sábado

(917), o Atlético venceu a

Metalúrgica TS de 2xl e a Kiferro

perdeu para o Gesso Jaraguá pelo
placar de 5x2. Esta etapa do

campeonato reúne seis equipes
divididas em duas chaves; saindo
asduas primeiras colocadas de cada
uma delas para as semifinais da,

competição.
Promovido pela Fundação

Municipal de Esportes, com o

patrocínio da rede de PostosMime,
o Varzeano 2005 premiará o time

campeão com umboi de 15 arrobas,
suínos de 100,80 e 60 quilos para
vice', terceiro e quarto colocados,
respectivamente, além de troféus
e medalhas. aos, três primeiros
classificados e troféu a quem ficar
na quarta posição. Haverá troféus
ainda para o artilheiro, o atleta

destaque, a equipe disciplina e a

defesa menos vazada.
'

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNK�S

Supermercado BÍ'andenburg (amarelo) disputa uma vaga amanhã

SEXTA-FEIRA, 15 de julho de 2005

Malwee vence o São Caetano
está a um passo das semifinais

}ARAGUÁ DO SUL/CASCAVEL -

Num jogo muito equilibrado, a

Malwee!FMEvenceu oSãoCaetano
.

ontempor 4x3, pelaTaçaBrasilSub-
20, em Cascavel (PR). Com o

resultado, os jaraguaenses chegaram
a nove pontos e estão a um passo da

classificação para a semifinal. O time

volta a jogar hoje à noite, às 21h30,
contra aUlbra, que é a atual campeã
da competição. Os gols da Malwee
foram marcados por Ariel (2),
[uninho e Vinicius. Francisco, Hugo
e Francis fizeram o dos paulistas.

A Malwee começou melhor e
abriu o placar aos 3'53" comVinicius.
Dois minutos depois, Francisco
empatou. Aos seis minutos, Ariel
colocou os jaraguaensés mais uma
vez na frente do placar, O empate
dos pauhstasfoiaos 11'45" comHugo.
No segundo tempo,Ariel fez 3x2 com
pouco mais de um minuto. Aos
18'51" Francis deixou o placar igual

mais umavez e, faltando 40
Juninho aproveita o Contra-ata
marca.

�

Omaior destaq�e da pa '�
o equilíbrio dos jogadores qUlll, eon
não tomaram nenhum cana-, 0illi\relo. "Tivemos alguns problemas
a arbitragem, já que o critério aq

.

diferente das competições Ca

�

nenses. Mas hoje (ontem) aeq'
se portou de forma correta se, In

,

brechas para problemas discip ,

e isso foi importante para avil' '

disse o técnicoRenato Vieira,
Sobre o resultado, o tre'

disse que o time soube aproveitar
oportunidades e conseguiu ve
mesmo com os desfalques de
e William. "O jogo f�i fi
disputado e ganhou a equipe
soube se postarmelhor em
Acompetição é muito difícil
são pelomenosoito equipes�e
nomesmo nível".

Brasileiras stip�ràrÍ1;; »wao
no tie-break no Granel PriX

DAREDAÇÁO-Em jogo à altura
da rivalidade histórica entre

brasileiras e cubanas, a seleção
, femininadó Brasil suou para vencer
o time caribenho por 3 sets a 2 na

madrugada de ontem, pela segunda
rodada do hexagonal decisivo do
Grand Prix de vôlei, disputado em
Sendai, no Japão. Com o resultado,
o Brasil se mantém na liderança,
agora ao lado da Itália, e superou um
dos mais duros adversários na luta

pelo pentacampeonato da
.

competição.
Nessa fase, todas as, equipes se

enfrentam em turno único. Depois
de bater Holanda e Cuba, o Brasil
enfrenta ainda as seleções de Japão,
nopróximo sábado,China (domingo)
e Itália (segunda-feira).As brasileiras -

saíram na frente e venceram o

primeiro set por 25 a 16, mas

perderam na etapa seguinte, pelo
placar de 25 a 21. No terceiro 'set, as
'cubanas ampliaram a vantagem,
marcando 27 a 25.A reação do Brasil
se deu no set seguinte, com vitória

por 25 a 21. Quando tudo estava

empatado, a seleção brasileira fechou
o set decisivo em 16 a 14.

No outro jogo desta quinta-feira,
a Itália bateu a favorita China por 3
sets aO, corriparciais de 25-16, 25-21 e

25-22.Foiasegundavitóriadasitalianas
e o segundo revés das campeãs

'

olímpicas chinesas.No complemento
da rodada, o Japão, seleção anfitriã da
fase final, conquistou aprimeiravitória
ao derrotar a Holanda por 3 sets a 1,

comparciais de 22-25, 25-20,28:1'
25-22.

DESTAQUE � A atacan

brasileira Paula PeSl,ueno, que a
'

vitória sobre aHolandahaviapre,
um jogo mais difícil contra
disse depois do triunfo sobre o

'

caribenho que já esperava u

partida de cinco sets.

Destaque brasileiro na fase
.

do Grand Prix, Páula voltoua�1
maior pontuadora do time noi
contraCuba, com 17 pontos,"l1
a sensação de que seria uma P

de cinco sets. Por isso, eu precL�\
manterminha concenrraçãosel1lf"
Cuba tem um serviço muito foni

tivemos de jogar de uma mane

.

muito inteligente para vence�
disse Paula Pequeno.

• Nessa fase, todas as

equipes se enfrentam e[11

turno único. Depois de batel

Holanda e Cuba, o Brasil
enfrenta ainda as seleções
de Japão, no próximo
sábado, China (domingO)e
Itália (segunda-feira),
�

I
• Com o resultado, o Brasl

se mantém.na liderança,
agora ao lado da Itália, e

. duroS
superou um dos mais

adversários na luta pelo
pentacampeonato da

competição.
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ddye Moacyr Senlno lançamento do livro, terça-feira, na Unerj Foram feitos mil exemplares da obraque esta semana chega às livrarias

Eddv Bastos Rosa tem 84 anos de idade e muita

história para contar. Um pouco de tudo que sabe está

no livro "No Caminho do Tempo", lançado na noite

de terça-feira desta semana na Unerj. Eddy mora no
Lar dás"Flores 'há quase três anos e foi láque escreveu

o livro, de quase 200 páginas. São contos curtos,
relatos, histórias e acontecimentos de pessoas que
também moram no ancianato de Jaraguá do Sul. É o

primeiro trabalho publicado desta professora
'aposentada, formada em Filosofia Pura pela
:Universidade Federal do Paraná. Como filósofa e

educadora Eddy acredita no poder do trabaiho parac�'
deixar a mente sempre alerta. E dá um conselho: "A',
gente pode ser feliz e bonita em qualquer idade. O ><.. 1

importante e trabalhar enquanto puder e se a ���'1{;
atividade for intelectual não se deve parar nunca1���/;��,{""
afirma." "

,
.'

> '\', ..: ',.: 5:$�!:
,

O livro surgiti:4ú diário ,dé Eddy, que trocou 'o 11.0U;:�\i1J*
.

dos petsonªg�n:s:;�âs 'riâ,o omitiu situações' tristes,i/' 'i:
" ,

: engrâçad�s;,:P:�3fUridªs';�' que revelam as difi:cufdád��,�
i felicidadés das. pe�sG�s Iq'&e moram no Lar das' Flores.'
:' Eddy conta,Qúe\:feddlu' transforma em livro os

'.

" relatos do diário porque não gosta de fi�ar sem fazer'
. nada. Levou'exatamelJ_te um ano em todo o processo
da primavera de 2003 até a primavera de 2004. O

,

resultado do livro é um verdadeiro espelho do
comportamento do ser humano, das frustrações e

alegrias acumuladas ao longo dos anos. Fala
princip�lmente de solidão e das amizades que sempre

';

se pode fazer enquanto a noite definitiva não chega.
Além do cotidiano dos hóspedes, o livro também
relata a história oficial do Lar das Flores. São várias
Pág�nas onde o leitor fica sabendo da fundação do
ancianato, administrado por um conselho presidido

obr Moacyr Rogério Sens, que assina o prefácio da' ,

'

o ra e foi um dos grandes incentivadores da
publicação do livró. A obra foi escrita em um

computador, comprado pela �scritora justamente para
este fim. '

'
.

��o Caminho do Tempo'; chega ainda esta ;em�na às

a�rar.i�s de [araguã do Sul, mas também pode �e�
25�Ulrldo direto com Eddy, no Lar das Flores, por ns
60'

O. O Lar das flores foi fundado em 1983 e tem,;,
20oapartamentos. Todos são habitados por idosos e,)lo dos morc�dores são assistidos pela Prefeitura de

[araguá do Sul.
A Biblioteca da Unerj também adquiriu
cinco dos mil exemplares desta primeira
edição. Na avaliação da bibliotecária Graça
Moreira, faz parte.da filosofia daUnerj .•• ,

promover e divulgar os escritores locais. A

professora do setor de Extensão, Marisa
Kaufmann salienta o exemplo de vida de Eddy. "É
um ser humano exemplar. 'Apesar da idade, está

, provando que pode ser independente e

, produtiva", afirma,
Eddy Bastos Rosa pe natural do Paraná.

Praticamente toda a sua vida
,_",profissionat foi em Curitiba, com
}(professora e diretora de
,

,
escola. Viúva há 15

.

anos, tem uma filha,
três netos e cinco

bisnetos.

.�.': \
'i

.j'

"

MARIA HELENA DE MORAES

1
� � �� �t� �'_· � __
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I CI PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
Dé 15 a 21 dejulho

Blumenau � Rua Sete de SetembroJaraguá do Sul - Rua Emílio C. Jourdan

FilME/HORÁRIO FilME/HORÁRIO

Gerra dos Mundos
14:00 -16:30 -19:00 - 21:15

Guerra Dos Mundos
14:00 -16:30 - 19:00 - 21 :30

A Intérprete
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

Quarteto Fantástico
14:15 -16:45 -19:15 - 21 :45

Batman Begins
16:50

Pokemon.4
13:30 - 15:15

Sr. E Sra. Smith
19:30 - 21 :50Jolnvllle - Rua Visconde de Taunay

FII,.ME/HORÁRIO Madagascar
13:40-15:30-17:30-19:20-21:15Quarteto Fantastico

14:00 -16:30 -18:45 - 21 :30
Herbie
13:45 - 15:45 - 17:45 - 19:45 - 21 :40Guerra Dos Mundos

14:30 - 17:00 - 19:30 � 22:00
( Guerra Dos Mundos
14:307 17:"00 - 19:30 - 22:00

Madagascar
13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:20

Batman Begins
21:20 Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ O-Oráma/ AV-Aventura/ C-Comédia/P - Policial/ S-Suspense/ DC - Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/F-Ficção
"

_(ji\)_
SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA

FUNDADA EM 08-Q6..1956

Missas Informativo Paroquial
16/17 de julho

NOSSA MENSAGEM·
SÁBADO
15h30 Matriz

19hOO São luiz Gonzaga
17h30' São Benedito
17h30 Rainha da Paz

19hOO Perpétuo Socorro
19hOO Matriz

"Queremos ver Jesus: Caminho,Verdade e Vida"
16° Domingo do tempo Comum

Deus tem Paciência Conosco

DOMINGO
07hOO Matriz
09hOO Matriz
19hOO Matriz
08h30 Molha

08h30·- São Cristóvão
10h30 Rainha da Paz

Diante das estruturas e ações deste mundo, a atividade de Jesus e

daqueles que o seguem parece impotente, mas ela vencerá. O bem e o

mal estão juntos. Deus tem paciência com os pecadores (joio) para que se

convertam e tornem-se como a semente de mostarda que cresce e acolhe
outras vidas ou como o fermento que transforma a realidade e faz crescer
o reino.Quem acolhe a Palvra de Deus e a põe em prática, combate o mal

e promove o bem.

I I

Missão Corsega - O Filme
Remi François é conhecido também como \

Jack Palmer, um detetive particular que se

acha tão irresistível com as mulheres quanto
bom em seu trabalho, é contratado para
encontrar Ange Leoni, um corso que herdou
um dinheiro limpo, mas que desapareceu no

ar.O que parecia ser uma missão simples, se
torna um verdadeiro pesadelo para Jack
Palmer assim que ele aterrissa na fabulosa
ilha da Córsega.Tudo parece contribuir para

\

que ele não encontre Ange Leoni; desde os

locais que relutam a conversar, passando por
separatistas que o seqüestram, policiais
pouco confiáveis até chegar ao próprio
Leoni. Depois desta missão, Jack Palmer
nunca mais trocará o céu cinzento de Paris

pelo paraíso que se tornou para ele um

verdadeiro inferno.
Comédia - Ano: 2004 - Duração: 87
minutos - Cor '6 anos Lançamento em
OVO eVídeo .

'

Dead Meat - O Banquete dos'
Zumbis
As portas do inferno parecem se abrir

quando uma estranha mutação de vacas

loucas passa a contaminar todo o país,
transformando pacatos seres humanos em
horrendos zumbis que se alimentam de
carne humana, É em meio a esse caos que a

jovem turista Helena e o coveiro local
Desmond deverão lutar pela sobrevivência.
Juntos, eles viverão intensos momentos de
horror, sempre correndo o risco de ser a

principal atração do banquete desses
zumbis.
Terror - Ano: 2004,- Duração: 80 minutos -

.Cor Livre lançamento em OVO eVídeo

Lado a Lado com o Inimigo
Chris Cody, o melhor mercenário do mundo,
é tirado da sua cela deprisão militar com a

promessa de perdão presidencial - mas isso
I tem um preço. Uma embaixadora americana
foi assassinada pelo serviço secreto

americano. Agora a CIA precisa que Cody
descubra e acabe com esta operação mortal,
mas eles não contaram a ele toda a verdade.
Para conseguir cumprir a sua missão, ele
precisará usar suas armas mortais e seus

golpes marciais e ficar Lado a Lado com o

Inimigo muito mais poderoso do que ele

podia imaginar. -,

Ação - Ano: 2004 - Duração: 90 minutos -

Cor '6 anos Lançamento em OVO eVídeo
,

\

Super Cão ,

Um garoto solitário tem como maior amigo
. um cachorrinho de estimação. Um dia, o
cachorro salva a vida de um grande cientista,
mas acaba ferido. Rex é um lindo Golden
Retriever. Depois de quase morrer
atropelado, Rex passa por uma cirurgia e

recebe de um cientista maluco super
poderes, que o transformam num Super Cão!
Por causa disso, Rex se torna alvo de uma

.

gangue malvada determinada a roubarseus

super poderes a qualquer custo.
Comédia - Ano: 2002 - Duração: 95
minutos - Cor Livre Lançamento em OVO
e Vídeo

'
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II
Sanduíche'Especial
Ingredientes: 1 'pão-de-fôrma sem casca; 150 gramas de queijo pratoralado: 1 xícara (chá) de leite; 1

colher (sopa) de maisena; 1 colher (sopa) de manteiga; sal e pimenta-da-reino a gosto; 1 xícara (chá)
de queijo parmesão ralado.

Preparo: Em uma panela, misture todos os ingredientes (exceto o pão) e leve ao fogo, mexendo
sempre até engrossar. Retire, deixe esfriar e passe nas fatias de pão. Leve ao forno pré-aquecido por t«

10 minutos. Sirva a seguir.

Sorvete Crocante
_

Ingredientes: 1 xícara (chá) de doce de leite; 1 xícara (chá) de leite condensado; amendoim
torrado e triturado a gosto.

.

Preparo: Bata o doce de leite junto com ó leite condensado. Coloque numa tigela e misture o

amendoim. Cubra a tigela e leve-a ao congelador. De vez em quando, tiredo congelador e mexa
'vigorosamente (não use o liquidificador). Faça isso até que o sorvete esteja solidificado e

cremoso.

Dica: Além do amendoim, pode ser usado nozes picadas, ameixas em calda, frutas cristalizadas,
castanha de caju picadas ou uva passa sem sementes.

vo �ntel® 945Gc
/1800 11M, ê no

4 co nologia Hyper
ele sistemas tambémn;vão

TecnoFlex
Desenvolvendo Soluções

473717676
www.tecnoflex.com.br

I f s
sistemas

473716864

ww,w.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão

473717764
www.centrium.com.br

II

e icroinformática
472751968

www.icroinformatica.com
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Novela de sucesso

mundial estréia no SBI
QUEM É QUEM?! "'-'----..,
MARIANA (Thais Fersoza) - É, sem saber, filha do .corone! Ev.ari�to IMartins. Sua mãe, Esperança, era uma jovem colona da fazenda. Maria i
é bonita e selvagem, não fala com a elegância dosletrados, mas emtu�a
o que diz existe a força da franqueza e da verdade. ' o

SEXTA-FEIRA, 15 de julho de 20

Por Erica Guarda/GB Edições

lias Ricos Também Choram'; nova, produção do
Núcleo de Teledrarnaturqla do $BT, estréia
nesta segunda, às 21 horas

Ambientada nos anos 30, década marcada por grandes
transformações, a adaptação de "Os Ricos Também
Choram" mantém as características que consagraram a

trama original, acrescentando, porém, os ingredientes do
cotidiano brasileiro da época retratada. Nos dois primeiros
dias de exibição, a nova trama divide horários com os

últimos capítulos de "Esmeralda".
A nova novela da emissora de Silvio Santos vai mostrar a
história de Mariana (Thaís Fersoza), linda jovem de 17
anos, que cresceu livre e solta na Fazenda São José. Não
conheceu a mãe, que morreu no parto, e nem sabe quem é
seu pai. Na verdade, ela desconhece que é a herdeira do
falecido Coronel Evaristo Martins (Flávio Galvão), dono
da Fazenda e seu legítimo pai.

,

Mariana é expulsa da fazenda onde cresceu por Ester

(Mika Lins), mulher do Cel. Evaristo. Mais tarde, ao saber
que Mariana é filha e herdeira de seu marido, Ester se
dedicará a tentar anular o testamento. Não conseguindo;
passará a perseguir Mariana com o objetivo de destruí-la.

<J Thais
Fersoza é

Mariana, a
mocinha da
trama. Herdeira
de uma grande
fortuna ela não
sabe que seu

verdadei ro pai é
um dos homens
mais poderosos
de Ouro Verde

Na cidade de Ouro Verde, no início dos anos 30, o poder estava
nas mãos dos grandes fazendeiros, sendo o coronel Antonio
Domingues (jonas Bloch) o mais importante deles. Casado com
Maria José (Glauce Graieb), uma mulher altiva e rígida, tem dois
filhos-Bernardo (Felipe Folgosi) e Alberto (Márcio Kieling),
jovens de personalidades opostas, Bernardo é ajuizado e

responsável, enquanto Alberto é um verdadeiro bon vivant. Uma
mulher alterará radicalmente a relação fraternal entre Bernardo e

Alberto, Uma mulher chamada Mariana.

Após ter sido expulsa da Fazenda São José, Mariana chega suja e

esfarrapada a Ouro Verde, Lá, encontra Bernardo, que se torna seu

protetor, oferecendo-lhe emprego na confeitaria do Senhor
Salgado (César Pezzuoli). Bernardo apaixona-se de imediato pela
moça. O que ele não imagina é que Mariana também é cortejada
por outro rapaz, galante e divertido, que mexe com seus

sentimentos: Alberto.
Alberto e Mariana se amam de verdade, porém, nem a intensa

paixão que sente pela moça faz com que ele decida abrir mão da
boa vida que tanto aprecia. Cansada de esperar por Alberto,
Mariana aceita o pedido de casamento de Bernardo. Ele a leva

para morar na casa de sua família.
Na �ansão dos Domingues, Mariana passa por maus pedaços, pois,
além de descobrir que Alberto e Bernardo são irmãos, tem que
lutar contra a antipatia do coronel, o desprezo de D. Maria José e,

por fim, o reencontro com a detestável Ester e sua dissimulada
filha, Sofia (Ludmila Dayer), cujo único objetivo é casar-se com

Alberto.

Quando a data do casamento de Mariana e Bernardo se aproxima,
Alberto engaja-se nas fileiras da revolução de 32 e, algum tempo
depois, é dado como morto, Ele reaparecerá na figura de um
mendigo, traumatizado com a guerra, necessitado de cuidados.
Nesse meio tempo, Bernardo e Mariana têm um filho, Lucas, que
é, na verdade, filho de Alberto. Está armado o cenário para a

guerra entre os irmãos.
O pano de fundo, Ouro Verde, é uma cidade movimentada, que
terá de tudo um pouco. A pensão da italiana Dona Gênova

.1',(Marcela Muniz), por exemplo, reúrre os mais variados tipos, desde
comunistas disfarçados até golpistas que chegam travestidos de
mulher. Além, é claro, das aventuras amorosas que incluirão até

<'
mesmo a própria dona Gênova, que ainda está bem enxuta.

As notícias da cidade são anunciadas pelo alto-falante da rádio
Auriverde, sob o comando de Adolfo Coimbra (Phil Miler), um
popular locutor que sofre por se achar o homem'mais feio da
cidade, apesar de sua bela voz arrebanhar uma grande quantidade
de fãs.
Está aí um pouco da trama de "Os Ricos Também Choram",
novela que promete ser sucesso na tela do SBT. Mas isso só o

tempo dirá ...

CEL. E�ARI,S!O MARTINS (Flávio Gaivão) - Ho:nem �e temperamentoforte e indócil,Orgulhoso. Senhor da Fazenda Sao Jose, a maior e mais
produtiva fazenda de café do interior paulista.

ESPERANÇA (Juliana Almeida) - Jovem colona, cheia de vida, linda.
Desperta a atenção de Evaristo,que faz uso de sua força de coronel e
fazendeiro para realizar seu desejo. Nove meses depois do acontecido
morre ao dar à luz a Mariana.

'

JUVENAL DA COSTA (Walter Cruz) - Dono do cartório de Ouro Verde é
também rábula (prático em Advocacia). Orgulha-se de sua biblioteca'
composta de apenas três volumes: O Código Civil, o Penal e Espúmas
Flutuantes, de Castro Alves.

ESTER MARTINS (Mika Lins) - Esposa de Evaristo. Mulher ambiciosa e
obstinada em seus objetivos de grandeza. Cria a filha, Sofia, como um
reflexo de si mesma. Depois da morte do marido, decide vender as
terras e a fazenda e expulsar to-dos os colonos que ali restavamiinclusive
Mariana.

SOFIA (Ludmila Dayer) - Filha do ceI. Evaristo e Ester. Herdou da mãea
beleza e o caráter duvidoso. Seu único objetivo é casar-se com Alberto,
seu primo, usando para isso todas as artimanhas possíveis.

CEL.ANTONIODOMINGUES (Jonas Bloch) - Líder político. Magnata
que nos últimos anos não limitou seus investimentos ao plantio do café;
foi pioneiro no cultivo da cana-de-açúcar e dono de outros negócios,

I

entre efes uma companhia cervejeira.

MARIA JOS� (Glauce Graieb) - Esposa do ceI. Domingues. Mulher altiva
e rígida.Vive com o marido uma relação conflituosa, por este acusá-Ia de I
ser responsável pelas fraquezas de caráter de Alberto.

BERNARDO (Felipe Folgosi) - Filho mais velho do ceI. Antonio
Domingues e Maria José. Considerado pelo próprio pai como seu

sucessor. Foi prefeito até 1930, quando perdeu o mandato na ebulição
da Revolução.

ALBERTO (Márcio Kieling) - Filho mais novo do casal Domingues.
Galante e divertido, é-um bon vlvant que pouca importância dá à
'política ou aos negócios do pai.

ARABELA GUEDES (Françoise Forton) - Mulher forte e decidida,
herdeira dos negócios e da verve política de seu finado marido. '.

G�NOVA (Marcela Muniz) - Dona da pensão Sogno di Napoli.Aparenta
menos idade do que tem. Apresenta Gina como sua irmã "ternporâ'ma
na verdade, 'a moça é sua filha, fruto de um relacionamento que ela

prefere esquecer.

GINA (D"bora Gomez) - Gina é uma moça exuberante e fogosa. Muito,
namoradeira, vai se apaixonar por Luis Carlos, pensionista pacato que
escondeuma personalidade, digamos, revolucionária.

LUIS CARLOS (Guilherme Trajano) - No contato social, um rapaz
tímido e respeitador. Na sua identidade secreta, no entanto, é um
comunista ativo, que vive intensamente os tempos de ebulição política.

ADOLFO COIMBRA (Phil Miler) - Popular locutor da rádio Auriverde.A
maioria da população acompanha seus programas pelo a�to-falante,na
praça central. Sua vo: e seus pensamentos arrebanham uma boa

quantidade de fãs, sobret:����:::fem:nino. _J

A Cura de Schopenhauer
o diagnóstico de um câncer maligno força o renomado-psiquiatra
Julius Hertzfeld a fazer um balanço de sua vida e de seu trabalho.
A depressão e a tristeza dá lugar à vontade em rever pacientes
antigos e à pergunta: será que seu trabalho fez alguma diferença
na vida dessas pessoas? Neste novo romance do psiquiatra' e
escritor de best-sellers Irvin D.Yalom, o leitor irá acompanhar um
embate emocionante entre pacierites e terapeuta, em que cada
um expõe seus medos, defesas e fraquezas e aprendem a serem

mais humanos e felizes. O lançamento é da Editora Ediouro.

Winston S.Churchill- Memórias da Segunda
Guerra Mundial
Sessenta anos após o fim da Segunda Guerra, este gigante da
história chega às estantes das livrarias: Memórias da Segunda
Guerra Mundial (1948), do próprio Churchill. Um clássico da
Coleção História Mundial da editora que estava fora do mercado
há dez anos. As páginas de Memórias da Segunda Guerra
Mundial, nas quais Churchill relata o período que antecedeu o

conflito e os anos de provação em que liderou a resistência à
tirania nazista como primeiro-ministro da Grã-Bretanha, entre
1940 e 1945. Apoiando-se em sua extensa vida pública, que o

levou a vários cargos ministeriais e a contatos pessoais com as

principais personalidades de seu tempo,Churchill põe no papel
sua perspectiva histórica, sem a pretensão de estar narrando a

versão final dos fatos. Quer dar apenas seu testemunho, como
alguém que esteve muito perto dos acontecimentos e foi
responsável por decisões que afetaram o curso da História.Tal
testemunho, no entanto, vem revestido por seu evidente talento
literário que lhe valeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1953. O
lançamento é da Editora Nova Fronteira.

I DIC R IE
Esquadrão da Moda
Este livro é um guia que ensina a

valorizar o próprio tipo físico e

desenvolver um estilo pessoal, vestindo
se corretamente. Implacáveis, diretas,
surpreendentemente sinceras,Trinny e

Susannah não falam sobre moda, mas
sobre estilo pessoal- vestir-se de acordo
com a própria forma do corpo e

personalidade. Realistas, as consultoras
afirmam que nem sempre regime,
dinheiro e plástica resolvem tudo. Aqui
elas mostram que para ser elegante é

preciso ter consciência do próprio corpo,
vestindo-se com peças que valorizem os

aspectos positivos e usando disfarces
inteligentes que escondam os defeitos.
De forma inteligente, por meio de fotos
comparativas e textos objetivos que
mostram o "melhor modelo" e o "pior
modelo" para cada caso, as consultoras
analisam as principais características do
corpo feminino que fazem diferença e
devem receber atenção especial na hora
de se vestir e compor um visual
elegante. Susannah e Trinny revelam
todos os segredos da boa aparência e

estabelecem Regras de Ouro que a

leitora deve seguir para se vestir
corretamente, desenvolver um estilo
próprio e se tornar um modelo radiante
de confiança e elegância, não importa
qual seja seu tamanho, forma ou idade.
O lançamento é da Editora Globo.

Ci�"O 11"<4<; Cidadania Italiana:
.� 'V� Aquela que é considerada a cidade
CJ O mais alemã do Brasil viverá, neste

sábado (16/07) a maior manifestação
já realizada no Brasil pela cidadania
italiana por direito de sangue.
Quase três mil descendentes de

imigrantes trentinos vão assinar a opção de

nacionaHdade, primeiro passo para a obtenção da dupla
.cidadania.

'Aula� de Italiano Inscrição
I

Estão abertas as inscrições para a nova turma de aulade
língua italiana. As aulas serão administradas no Círculo, I

às 3as feiras,das 19h às 21 h.Duração 360 horas. IOs interessados poderão entrar em contato peo
telefone 370.8636,das 14'às 19hs.

Atendimento Secretaria,
Informamos que a secretaria do Círculo não, ter;

,

atendimento nos próximos dias 25, 26 e 27 de Julh I

retornando seu atendimento no dia Z8,às 14hs.

Eunice B Delagnolo
Secretária

.
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ANTONIO CHAHESTIAN I
Galã internacional

Rodrigo Santoro se prepara para
estrelar mais uma produção

americana. Desta vez trata-se do
filme "Os Turistas", do cineasta
John Stockwell. As filmagens

serão feitas em Las Vegas e no

Brasil, contando a história de seis l

estudantes que são seqüestrados Ip���ilitares na se�:���:"�ileira�
t
I

De volta à Globo
Depois de 15 anos, Angelina Muniz volta a Globo. A atriz
será Horbela em "Bangue Bangue",a próxima trama das
sete. Na novela de Mário Prata a atriz será a mãe da
personagem vivida por CarolCastro.

Novo programa
No dia 7 de agosto estréia na Record, o

programa "Tud9,-e Possível", que será

apresentado por Eliana. A atração
I; I dominical ocupará a faixa horária das

14hOO às 15h45.Conforme declaração da

própria apresentadora, "será um
programa com quadros de variedades,
musicais e entrevistas para animar as
tardes de domingo. A idéia é entreter
toda a família".

RESUMO

ALHAÇÃO
EGUNDA - Bernardo ouve a voz de Betina no

Ito-ialante do aeroporto dizendo que o ama e

de que ão se mude para os EUA, Bernardo
siste de embarcar e vai ao encontro de Betina.
wnload concorda que Pedro o ajude no

abalho,em troca de parte do seu salário. Betina
iz a Bernardo que eles têm que ficar juntos.
ernardofica radiante.Bianca pegaa maquiagem
e Natasha de dentro da bolsa dela e

perimenta.João percebe e dá uma bronca em
ianca. Natasha não acha nada demais o que
ianca lez e dá um batom de presente para ela.
etina pede a Bernardo que eles não 'contem a

inguém que estão juntos até que possam
�clarecertudo com Urubu e Jaque. Rafa olha o
eu com sua luneta e vê um ovni. Bernardo conta
ara Miguel e Horácio que Betina pediu- que
casse no Brasil. Pedro pede a Download para
danter algum.dinheiro, e avisa que só vai pagar
u�ndo receber seu salário. Natasha conta para
oao que recebeu um telefonema de um
rodutor musical famoso, chamado Mauro, que
uer chamá-Ia para fazer um show, João
conselha Natasha a não chamar Bianca para
carnoshow.

ERÇA • Betina confessa para Urubu que nunca
squeceu Bernardo. Urubu fica furioso e diz a
enna que nunca mais quer falar com ela

-

e�:avo.exPlica para Letícia que precisa ir com'
� mb

pas para a Europa, e pede que ela vá
em.Bernardo fala para Jaque que não voltou

orcausa dela.Jaque pede para reatar o namoro

asiee!epede para não insistir no assunt·o. Urub�Ica unoso ao ver Bernardo. Amanda aconselha
) n�bu�a� �sq�e�er Bernardo, mas ela afirma que

._
deSistir nunca. Bianca pede para ir àréumao que N t h

deixa' Le ,.

a as a terá com Mauro,mas ela não

larga; to��" fala para Gustavo que não quer

GUstavo fi
a sua vida para se mudar com ele.

vai se v'
«a arrasado. Urubu garante a Kiko que

Rafa col��ar se desco�rir que Betina o enganou.

Impres'
ça � ler revistas sensacionalistas e se

HoráCi�'�ena�com os relatos de quem já viu óvnis.
, Rala D

o

erre para apresentar um ufologista
pedid�s d

own oad pede que Pedro anote os

umprograas mesas enquanto ele termina de criar

Bianca int��de computador para agradarVilma,
Mauro e afirm

mpe a conversa de Natasha com

banda..
a que as duas fazem parte de uma

QUARTA - Urub fi f
.

vingar. Letícia
u �ca unoso e jura que vai se

Gustavo comb'
aceita se casar com Gustavo.

COlégio até o �na Icom Leticia que ela ficará no

Europa Se en
ma do ano, e depois irá para a

emem ser
contra r com ele. Rafa e Marcão

arante a N;�P�dos pelos alienígenas. João

enganá-Ia. N ai � que Bianca está querendo
aparece Com

a as a fica ressabiada. Bianca

Natasha. Nata:�aroupas e o cabelo igual ao de

estranha a at't d
dIZ a Bianca que achou muito

Dão acha u� u

b
e dela e Bianca fica sem graça,

UrUbu garanteaa s�rdo\ o novo visual de Bianca.

Bernardo. Letícia
Klko que vai separar Betina e

ca.samento Tá ido
e GUstavo combinam um

Miguel cont/ antes da viagem do rapaz.
reunião entre �:r: Rita, que já marcou uma
seu. Download lal

Rene, um advogado amigo
programa para ma

a para Vilrna 'que criou um

Pedro C!'�'nta par n�er suas contas organizadas.
garanteqUelog��ul"naquetrabalha no Giga e
sair. "terdinheiro para levá-Ia para

\

QUINTA - Natasha .

�e Vão tocar no ehBlanca mostram a Mauro o
IXO de Natash

s ow. Mauro reclama que o

�ntendecomoa
a �stá desafinado. Natasha não

ir:tasha �Uça, ci�' � �onteceu. Bianca:sem que'
esPonsavel D aura que ela e sempre

�u� é promO�id�l!mload fica presunçoso depois
in:a acha que os a�ige�ente e dá ordens a Pedro.

adlraTerra,João;nlgenas,têm um plano para
elxa claro para Bianca que

Correspondente
internacional
A Rede Record está expandindo o

seu departamento de Jornalismo.
A emissora montou um escritório
em Londres, o qual ficará sob a

batuta de Douglas Tavolaro,
tendo o jornalista Paulo Panayotis
como correspondente.

Representando o Brasil
Gabril O Pensador será uma das
estrelas brasileiras no festival
"Central Park Summer Stage" que
acontece em Nova Iorque. Ele

Estrela
Preta Gil apresentou o shaw de lançamento de seu novo CD
em Portugal e virou celebridade.Tanto que não pode andar
sossegada pelas ruas, tamanho é o assédio dos fãs. Vale
lembrar que tanta popularidade também se deve à sua

participação na novela "Agora É Que São Elas" a qual está
sendo exibida naquele país.

A moda pega
Fofoqueiros do bem garantem que Ana Maria Braga estaria
acertando os detalhes finais para apresentar uma atração
nos me,smos moldes do "Mais Você" (Globo) na televisão
portuguesa.

Rodando o final
Caio Blat e a equipe de produção do filme "Batismo de Sangue" estão
embarcando para Paris especialmente para terminar as filmagens. No longa do
diretor Helvécio Ratton, o ator interpreta o frade dominicano Tito. O roteiro foi
baseado no livro homônimo escrito pelo Frei Beta e conta a história real do Frei
Tito que enforcou-se num convento ao sul da França na década de 70, período
da ditadura militar.

Mais um lívro de Chico Buarque na telona
Pelas mãos da autora Rita Buzar, a mesma que fez o roteiro
de "Olga", o livro "Budapeste", escrito por Chico Buarque, vai
virar filme numa parceira com produtores da Hungria.

não gosta dela e que não vai permitir que engane
N_atasha, Bianca planeja fazer com .q,ue Natasha e

João briguem.Urubu fala para Kelly, uma amiga, que
precisa de um favor. Bianca fala para Natasha que
João estava jogando charme para cima dela.Mauro
marca uma sessão de fotos com Bianca e pede que
ela avise Natasha. Natasha acusa João de flertar com
Bianca.João garante a Natasha que Bianca quer criar
atritos entre os dois. Natasha acredita em seus

argumentos.Bernardo convida todos para a festa de
Letícia eGustavo em sua casa.

SEXTA - Natasha deseja felicidades a Letícia e

Gustavo. Letfcia joga seu buquê e Betina o apanha.
Miguel avisa Rita que René vai dar entrada no

pedido de separação, Miguel diz a Rita que deseja
que a situação se resolva logo, para que eles possam
ficar juntos e em paz. Gustavo se despede de seus

amigos e avisa que não volta mais para o colégio.
Gustavo e Letícia partem para a lua-de-mel. Mauro
dá uma bronca em Natasha por ela ter faltado à
sessão de fotos.Natasha se dá conta de que Bianca a

enganou efica furiosa.

�ABADO- NÃO�Á EXIBiÇÃO

'ALMA GEMEA I

SEGUNDA - Rafael observa Serena, emocionado.
Elias repreende Kátia e ela pede que não semeta em
sua vida. Mima promete para Alaor que vai trazer

pamonha para ele. Crispim tenta pedir desculpas a

Kátia, mas ela o destrata. Divina quer chamar um
médico para cuidarde Dalila,mas ela afirma.que está
bem. Raul garante a Abílio que vai cuidar de sua

farnflia. Abílio aconselha Olívia a entrar com um

pedido de separação para garantir seus direitos.
Olívia acha que Raul ainda vai se arrepender do que
fez e voltar para casa. Raul garante a Dalila que não
tem nada com Kátia.Dalila pergunta a Raul se eles já
podem ficar juntos,mas ele explica que não pode se

expor para que Olívia não tenha provas contra ele.
Rafael pergunta a Elias como pode saber se Serena é
mesmo Lúna. Elias aconselha Rafael a reviver com
Serena uma situação que viveu com Luna e esperar
por algum sinal. Raul convida Kátia para jantar e ela
diz que vai pensar, Osvaldo garante a Hélio que o

amor de Serena por Rafael não dará certo e sugere
que ele espere 'pareia, Raul se recusa a pagar alguns
vestidos que Olívia comprou com Madalena. Divina
vê Dalila chorando e pergunta o que houve,Cristina
fala para Serena que ela precisa irembora,

TERÇA - Madalena comenta com Vera que Eduardo
é gentil com ela, mas não se mostra interessado em
namorá-Ia. Dalila fala para Divina que está se

sentindo mal porque trabalha demais para ajudar
em casa. Divina fica impressionada com a bondade
de Dalila.Generosa revela a Terezinha que viu Dalila
se encontrando com um homem casado.Terezinha
começa a chantagear Dalila, exigindo que ela lhe

empreste suas coisas.Cristina leva Serena para a casa
de Vera e pede que ela a abrigue até que Rafael
desista de pensar que ela é a reencarnação de Luna.
Vera concorda e explica para Serena que ela não

poderia ficar com Rafael, pois são de mundos
diferentes. Rafael pergunta por Serena a Cristina,
que diz não 'saber onde ela está e insinua para o

botânico que Serena pode estar com Hélio, pois os

selvagens têm moral diferente. Mima leva bolo de
fubá para Alaor e o convida para almoçar em sua

casa.Madalena fala para Olívia que Raul se recusou a

pagar sua conta, Rafael destrata Serena,deixando-a
arrasada. Raul deixa claro para Olivia que não vai
mais pagar suas despesas exageradas. Serena conta
para Olivia que foi Cristina quem mandou que ela

passasse a noite fora de casa. Olívia diz a Rafael que
Serena dormiu na casa de Vera e incentiva o

romance dos dois. Rafael se anima, vai atrás de
Serena e a encontra em sua floricultura, entre as

rosas.

QUARTA - Rafael pede perdão a Serena por ter
desconfiado dela. Abílio aconselha Olívia a pedir o
divórcio e exigir uma pensão de Raul.Olivia diz que
ainda tem esperanças de que Raul volte para ela.
Raul marca um encontro com Kátia. Cristina

descobre que Olívia intercedeu em favor de

I
armar um escândalo no ·clube. Vera fala para Rafael

Serena e fica furiosa. Clarice lê a sorte-de Olívia e que ele vai sentir vergonha de Serena.A mestiça ouve
afirmaquéhá um novo amarem seu futuro. Abílio e fica magoada.Olivia descobre que Raul vendeu a

pede que Vitória acompanhe Olívia até um táxi. casa deles e desmaia.Rafael garante a Serena que não

Vitória e Olivia ficam furiosos quando se vêem,

I
sente vergonha dela. Serena pergunta a Zulmira por

mas Vitória concorda em acompanhá-Ia assim,
que Rafael quer vê-Ia tocando piano.Raul dá dinheiro

mesmo, Para tentar reviver uma situação pela qual a Guto e ele revela que foi Cristina quem lhe pediu
já passou com Luna, Rafael pede a Serena para para armar o escândalo, Cristina sugere a Rafael que
fazer um passeio com ele pelo rio. Cristina ! dê uma festa para apresentar Serena a todos os seus

descobre que Rafael saiu com Serena, Dalila vê I amigos.
Raul com Kátia e fica apavorada. Crispim descobre

que Mima ganhou um perfume de presente e <,
A LUA ME DISSE

pede que ela lhe dê, mas ela sé recusa, Serena faz /.
exatamente a mesma coisa que Luna, pulando no I SEGUNDA - Adail e Adalgisa culpam Ademilde por
rio e sorrindo para Rafael. Rafael diz que ela é quem ! Julieta morar no exterior. Julieta promete que vai

ele pensava. vencere ajudar à tia.5ulanca dá ordens para Assunta e
manda que ela fique ao seu lado. Ivan e Pedro tentam
dissuadir Gustavo de brigar pela presidência do
banco, rnaso herdeiro está decidido e pede escolhão
de que lado vão ficar. Talarico e Valdo elogiam
Ademilde. Lucia conversa com Madô sobre o roubo
das jóias, ela fica em pânico, mas não demonstra, e
promete que sua mãe não deporá contra Heloisa.
Adilson pleiteia um lugar na diretoria. Bisonho diz que
ele ficará no estoque subordinado a tatoya. Heloisa lê
a carta de Arthur. Madô manda Leontina avisar a Ester

que não vai depor contra Heloisa, senão ela a

denunciará. Geórgia, Gôndola, Adail, Adalgisa,
Samovar e Memé acompanham a prova do vestido
de Soraya. Pedro fica boquiaberto ao ver a noiva e

Adalgisa, Geórgia e Samovar têm um ataque por que
não pode vê-la assim antes do casamento. Adilson e

Julieta se abraçam comovidos na despedida.

QUINTA - Serena pergunta a Rafael de quem ele
está falando. Rafael lembra que Elias disse. que
poderia ser perigoso para Serena descobrir sobre
seu passado repentinamente e só explica qué
estava esperando-a há muito tempo. Serena
afirma para Rafael que ele é o destino que ela

procurava. Mirella conta para OHvia que a

despensa da casa está vazia e não há dinheiro para
comprar mais comida. Ollvia pega o cofrinho de
Carlito e manda a empregada pagar a conta do

açougue com ele. Mima decide substituir seu

perfume poroutro liquido para que Crispim se dê
mal, caso tente pegá-lo sem autorização. Rafael
afirma para Cristina que está apaixonado por
Serena. Mirella fala para Olívia que elasdeveriam
economizar nas despesas.Olívia acha que Raul vai
voltar para casa e que ela não precisa se preocupar.
Cristina decide irembora da casa de Rafael.Débora
aconselhaCristina a ficar e lutar,garantindoque vai
acabar com o romance entre Rafael e Serena.Dalila
faz todas as vontades de Terezinha para que ela
não revele seu segredo, Mirella afirma para ãlívia
que Raul não vai voltar.Crispim furta o que pensa
ser o perfume de Mima.Rafael fala para Serena que
quer ficar com ela para sempre. Rafael pede a

Serena para se sentar à mesa com ele na hora do

jantar. Serena diz a Rafael que não vai saber comer
como ele.

.

SEXTA - Serena fica com vergonha, pois não sabe
usar os talheres. Felipe come o frango com a mão

para não constranger Serena. Rafael faz o mesmo.

Serena fica satisfeita e come também. Felipe diz a

Rafael que o apoiará se ele ficar com Serena.Agnes
fica indignada ao saber que Rafael se convenceu
de que Serena é Luna. Serena fala para Terê que
tem certeza de ter encontrado seu destino. Olivia
fala para Abílio que quer empenhar algumas jóias
e explica que as mais caras estão no cofre de um

banco em nome de Raul. Cristina-conta para Vera

que Rafael está apaixonado por Serena e pede que
ela o ajude a voltar à razão.Vera diz a Eduardo que
eles precisam acabarcom o romance entre Rafael e
Serena. Agnes fala para Rafael que é um absurdo
ele achar que Serena é Luna. Rafael garante a

Agnes que, no dia em que ela tiver a mesma

certeza que ele, será feliz. Raul se recusa a abrir o
cofre para que Olívia pegue suas jóias. Serena
explica para Hélio que está apaixonada por Rafael.
Hélio teme quê Rafael a magoe. Rafael sente

ciúmes ao ver Serena conversando com�élio.

SABADO- Hélio explica para Rafael que ele e Serena
são apenas amigos. Raul dá pouco dinheiro a Olivia

para ela comprar comida para seus filhos e ela fica
chocada. Hélio confessa para Rafael que ama Serena,
mas garante que ela é pura e não merece a

.descontiança do botânico, Kátia recébe uma carta
que a deixa muito preocupada. Rafael leva Serena
até o piano que foi de Luna e pede que ela toque.
Débora diz a Cristina que elas precisam convencer

Rafael a dar uma festa para apresentar Serena à

sociedade, pois ela o fará passar vergonha e ele se

desiludirá, Serena explica para Rafael que não sabe
tocar. Rafael fica triste, mas torce para que as

lembranças de Serena voltem. Dalila Pl'rgunta a

Raul por que ele não a procura mais. Raul explica
para Dalila que, por enquanto, eles não podem ser

vistos juntos. Raul garante à Kátia que vai

recomPl'nsá-la se ela lhe disser quem a mandou vai

TERÇA - Assunta fica pasma quando Zé Bisonho diz

, que Tadeu vai ficar com a sala de Ademilde. Tadeu a

! manda enviar uma circular avisando que ele é o novo
i diretor da loja. Ademilde enfrenta Tadeu e diz que ele
roubou o seu dinheiro. Leontina diz a Ester que não
vai depor, pois Madô a está ameaçando. Elvira ouve a

conversa, faz perguntas e deduz que Leontina roubou
ás jóias. Leontina avisa que não vai cair sozinha.
Heloisa diz a Sílvia que está sendo acusada por ter
amado Ricardo e por ter sido amiga de Regina. Silvia
diz que Leontina vai depor e que ela pode ser

incriminada pelo roubo das jóias de Regina.Roma fica
inconformada ao saber que Tadeu voltou como

diretor do Frango:Marisinha quer que Agenor sofra
para encontrar o livro. Zelândia aconselha Violeta a

não contar a Heloisa que Tadeu está no Frango.
Murilinho vê no noticiário que urna marquise caiu e

atingiu Agenor. Latoya manda Violeta desocupar a

sala e ela se demite.

QUARTA - Gustavo garante que Heloisa não será
condenada mas ela teme que jamais fiquem juntos.
Ele diz que a ama desde à primeiro momento em que
a viu na casa de Regina. Branca confessa a Dionísia

que sente falta da mãe. Roma e Morcega não
descobrem nada em arquivos de jornais. Zelândia
promete contatar os primos, a única pista que têm.
Elvira- assina a abertura de 14 firmas novas para
Armando e Boaventura. Boaventura diz para temer

nada, porque tudo está em nome de Dauro, Latoya e

Whitney. Marisinha fica envergonhada porque um

taxista devolveu o seu livro e ela não disse nada a

Agenor, que chega em casa todo enfaixado, trazido
por enfermeiros. Ademilde fica furiosa ao ver Adail e

Adalqisa na loja e mais ainda quando sobem para o

andar da diretoria. Tadeu fala para Bisonho que vai
assumir o Frango, conquistar Heloisa de novo, que os

empregados devem ser bem tratados, pois são seus

amigos e vão esquecer o que aconteceu. Joaquim diz
ao pai que Beatriz mentiu sobre a gravidez, que está

grávida agora,mas não na época em que contou para
Gustavo.Gôndola dá RS 10 para Adilson comprar uma
pamonha para ela. Madô agradece a companhia de

Whitney.

QUINTA - Tadeu acusa Roma por ter investigado
vida. Roma responde que o lugar de Tadeu não é na

Baiúca.Meia Noite interfere,masTadeu lembra que seu

salário é pago pelo Frango e que deve protegê-Io.
Ademilde faz contas e diz a Naíde que há uma

conspiração "lá em cima" contra ela.Naíde a aconselha
entrar na Internet, por que é nos momentos de crise
que pode encontrar o amor de sua vida. Madô dá

conselhos a uma telespectadora compradora
compulsiva. Violeta garante não estar com ciúmes

por Lúcio ver o programa de Madô. Roma diz que
não pode visitar Heloisa para não causar alvoroço.
Agenor não reconhece Murilinho nem Marisinha e

diz se chamar Solano. Leontina descobre Adonias na

cesta da bicicleta de Dauro e o expulsa para sempre
da casa. Dauro a chama de perversa. Violeta conta

Rara Heloisa sobre a volta deTadeu ao Frango e para
Baiúca. Os dias passam e falta pouco para o

julgamento. Adilson mostra a carta de Julieta pará
Ademilde, que fica feliz com o sucesso da sobrinha.
Leontina ameaça mandar Branca de volta ao

internato na. Suíça. Diva. garante a Marisinha que
Agenor vai voltar a ser quem era. Marisinha adora
saber que seu livro será publicado.Soraya eAdalqisa
vibram com a reforma do quarto que será do bebê.

SEXTA E SABADO - ATÉ O FECHAMENTO DESTA

EDiÇÃO, OS CAPITULOS DE SEXTA E SÁBADO
AINDA NÃO HAVIAM SIDO EDITADOS

AMÉRICA
SEGUNDA - Raíssa fica horrorizada ao ver Tony
com Haydée, sai correndo e é atropelada. Haydée e
Tony tentam socorrer Raíssa, que é levada para o

hospital, Haydée diz a Tony que ele é o culpado
pelo acidente e manda desaparer de sua vida.

Haydée tenta conversar com Raíssa, mas ela
expulsa a mãe de seu quarto e diz que quer ver
Alex.Ed briga com May por ela ter expulsado Sol de
casa no meio da noite e May fica indignada.
Consuelo se desespera ao saber que Rosário não
voltou para casa. Alex garante a Haydée e Glauco

que fará companhia a Raíssa até ela acordar.lrene
ouve Radar comentar que só encontrou Glauco

após ligar para Nina e Haydée fica pasmada ao

saber, por Irene, que o marido estava com a

advogada quando foi localizado.Dalva diz a Gomes

que quer conversar com ele sobre a situação de
Farinha. Tião quer se casar logo com Simone e

afirma que esqueceu Sol.Sianinha conta para Mazé
e Neuta que Geninho anda perdendo dinheiro no

jogo.Dinho comenta com Gil que é apaixonado de
verdade por Neuta. Alex garante a Raíssa que não
'sairá de perto dela. Raíssa diz a Glauco que. a
mulher com quem Tony estava envolvido era

Haydée.

TERÇA - Raíssa fica chocada ao perceber que
Glauco já sabia de tutt�, e discute com os pais na

frente de Ale{ Haydée e Glauco vão embora para
não deixarem Raíssa mais nervosa. Mariano-alerta
Mari que o trabalho no escritório de Alex toma
mais o seu tempo do que quando ela trabalhava na

mercearia de Gornes.Alex garante a Ramiro que já
ganhou a confiança de toda a família de Raíssa.
Glauco vê Haydée furtar uma caneta e fica
estupefato. Dalva exige que Gomes assuma a

paternidade de Farinha e termine de criá-lo, pois
pretende continuar sua carreira no exterior. Kerry
confessa a Simone que está apaixonada por Júnior.
Tony diz a Haydée que entende porque ela tinha
tanto medo de magoar Raissa. Haydée confessa
que o ama, mas diz que a história deles não é mais

possível.Glauco se lembra de todos os objetos que
desapareceram quando Haydée estava por perto e

cai em si, Ed torce para que May fique mais segura
depois da festa de casamento que eles vão dar.
Rique marca um encontro com um amigo que
conheceu pela Internet,mas não conta nada a Helô.
Paulo Emílio chama Tião para montar novamente

em Miami. Ed e May chegam ao apartamento dele,
vestidos para a festa de casamento, e dão de cara

com Sol.

QUARTA - May fica furiosa ao ver Sol. Ed fica
constrangido. Perkins comenta com Miss Jane que
não entende como May pode tê-lo trocado por Ed,
pois acha que eles dois não combinam nem um

pouco. Sol conta para as amigas que está sendo
cobaia numa experiência, e que o laboratório

implantou um chip sob sua pele. Inesita pretende
trabalhar mais uma noite na boate, mas desiste ao

ver a tiá, Mercedes conta a Sol que está fugindo de
Consuelo, pois sa.be que ela vai ficar furiosa quando

descobrir que Rosário continua sumida. Consuelo
tenta ligar para o México pata falar com Rosário.

Geraldito arranca o fio do telefone sem que Consuelo
!

perceba, para que ela ache' que a linha caiu. Um '

homem se oferece para atravessar Rosário de graça, :'.
dizendo que vai levá-la até Nova York para que possa �
pagá-lo com trabalho, e ela aceita. Simone se '

preocupa ao saber que lião vai para Miami, mas ele
"'

..�

garante que não vai atrás de Sol. Kerry e Júnior ficam
juntos. Raíssa sai do hospital, mas se recusa a falar com

Haydée, que se comove com a gentileza de Alex.
Gomes pede contribliições dos vizinhos para comprar
uma máquina de braille para Flor. Na festa de seu

casamento, Ed chama Mayde Sol,sem querer.

QUINTA - May fica furiosa. Rosário Iiqa para Consuelo
e mente,dizendo que ainda está na cidadezinha onde
morava. Rosário é obrigada.a se esconder debaixo do
estofado de um banco de carro para tentar atravessar
a fronteira. Júnior conta a Ellis que ficou com Kerry.
Perkins conta para Miss Jane que Pimenta é suspeita
de envolvimento no esquema de travessia de ilegais.
Lurdinha diz a Glauco que precisa entrevistá-lo para
um trabalho do colégio. Haydée tenta explicar a

Raíssa que queria o seu bem, mas a jovem acusa a
.

mãe de só pensar em si mesma e pede para se afastar
dela. Sol sente uma dor repentina e Ju a leva para um

hospital.Sol fica apavorada ao ver a conta do hospital,
e Ju sugere que ela peça a Ed para pagar o que' lhe
deve no mês seguinte. Neuta descobre que levaram

"'"

seu carro e fica presa no meio de um temporal,Dinho
vê Neuta na chuva e se oferece para ajudá-Ia. As
afilhadas de Neuta se espantam ao ver a madrinha de .;

ótimo humor depois de ter o carro roubado. Helinho
vê Mari e se lembra que a viu com Alex. Radar e

Sta.llone levam Jatobá a uma estrada deserta para
que dirija um carro. Sol pede para atrasar o dinheiro
de Ed e ele concorda. May recebe o resultado de um
exame e descobre que não pode ter filhos.

SEXTA - May fica furiosa, pois acha que se ficasse
grávida acabaria com o casamento de Ed eSol. Rique
foge dapensào para ir ao shopping se encontrar com

o amigo que conheceu pela Internet. Raíssa diz a
'

Manu que não agüenta mais conviver com Haydée e
Glauco. Laerte pede que Glauco inscreva algúns
touros no rodeio como se fossem seus, para que os

peões não os boicotem.Glauco vê Haydée furtar um
chaveiro. Neto, He,lô e os demais hóspedes da pensão
procuram por Rique. No shoppinq, Rique espera
encontrar seu amigo da Internet, mas acaba
conhecendo Bill, que diz ser pai de seu amigo e se

oferece para levá-lo até sua casa para conhecê-lo. Os
peôes estranham a alegria de Dinho, que está nas

nuvens. Simone percebe que Mazé está doente e se

oferece para fazer os serviços da casa. Sol encontra
Rique com Bill. Ele diz que estava -conduzindo o

menino para a administração do shopping e Sol diz
que pode levá-lo para Casa. Raíssa lig" para Alex e

pede paravê-lo. Ele interrompe o encontro com Mari
com o pretexto de que precisa trabalhar e vai ver
Ra'íssa. Os guardas da fronteira encontram Rosário
dentro do carro.

,

SABADO - Rosário e levada pelos policiais. Rosário;�
explica ao policial que tentou atravessar porque toda
a sua família está nos EUA. Sol terita se lembrar de
tudo o que ouviu Alex dizer quando estava na

fronteira. Os policiais dão uma batida na-casa de Ed
quando Sol está sozinha. 50.1 diz.que o marido está
numa viagem de negócios.Ed chega logo depois.e os
dois conseguem enganar -os policiais. Sol ri da

situação depois que os policiais vão embora. Ed

,comenta que gosta do seu 'jeitodescontraldo e se

chateia por May ser séria demais. Alex conversa com

Raíssa,que se sente segura perto dele, Diva garante a

Graça que vai separar Feitosa de Islene e arranjar o
casamento dele com Creusa. Gil e Carreirinha
também são chamados para ir Rara os EUA. Neuta
manda Dinho não contar a; ninguém o que houve
entre eles. Nick conta para Tião que o casamento de
Sol não é de verdade.Tony liga para Raissa e diz que
gostaria de conversar; ela o manda ir à sua casa.

Lurdinha chega com Manu no escritório'de Glauco
para entrevistá-lo. Raíssa conta para Haydée que
To�y está chegando, Haydée tenta ir embora, mas
Raíssa exige que ela fique.Tony chega.
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Basso & Brooke
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A dupla anglo-brasileira Basso & Brooke,
convidada especial do São Paulo Fashion Week,
apresentou nesta edição do evento uma prévia
da coleção que estará nas passarelas inglesas no
próximo mês de setembro.
Essa coleção, produzida e distribuída pelo Aeffe,
apresenta uma mulher que uma vez pergunta a si

mesma sobre sua beleza e poder de .sedução. O
mistério .da feminilidade é, entretanto, analisado
a partir de outro ponto de vista. O tempo de
erotismo exteriorizado e a imagem da "mulher

corrupta e submissa" da coleção outono-inverno
anterior estão finalmente concluídos.
A coleção BassoécBrcoke brinca com os volumes
dos anos 50, readaptados em um estilo pós
moderno e coberto com cores�ibrantês e

psicadélicas, feitas de suculência quase palpável.
Camisas volumosas aparecem junto às jaquetas
sexy, frocks-dresses (vestidos na altura dos
joelhos) e preciosas camisetas cromadas.
Em relação às estampas, o espírito vital da grife
ecoa novamente: eles são capazes de criar,
sempre em diferentes silhuetas, uma combinação
única de estampas para cada item da coleção,
O tema da beleza é desenvolvido em um jogo de
ícones que mostram a e repetição e invasão de
nossos padrões estéticos, estilizados e repetidos
como em um obsessivo número especial que nos

mostra uma mulher irônica e esperta.
Renovou, para alguns dos itens da coleção, a
colaboração com a Swarovski, cujos cristais
contribuem para dar ainda mais magnificência e

brilho a suas estampas.

Na nova coleção o tema beleza é t>
desenvolvido em um jogo .de ícones que

mostram a e repetição e invasão de nossos

padrões estéticos, estilizados e repetidos
corno em um obsessivo número especial que

nos mostra uma mulher irônica e esperta

<1 A coleção Basso&Brooke brinca com

os volumes dos anos 50, readaptados em

um estilo pós-moderno e coberto com

cores vibrantes e psicodélicas

o ABC dos cabelos bonitos
Cuidar dos cabelos não é tarefa tão difícil,
basta escolher o tratamento adequado

Os condicionadores devem ser aplicados logo após o shampoo,
deixar agir durante alguns minutos e depois enxaguarmuito bem.
Nada de deixar "um pouquinho" nos cabelos na esperança de que
ficará melhor hidratado porque o resultado final será fios oleosos,
A máscara é mais concentrada, tem ação profunda, nutre o couro

cabeludo e auxilia na hidratação, amenizando o ressecamento. É
indicada para todos os tipos de cabelos, especialmente os que. \ .

sofreram permanente, tintura, descoloração, ou estão ressecados

pelo uso excessivo de secadores ou exposição ao sol.
Já a nutrição é um tratamento profundo, feito no salão, que
restaura os fios, deixando-os mais fortes e evitando que se partam.
Existem ainda os condicionadores leave-in, isto é aqueles-que são

aplicados nos cabelos úmidos e não precisam de enxágüe, Eles
neutralizam a ação do shampoo, desembaraça e trata os fios quando
possui substâncias como hidrolizado de proteína e extratos vegetais.
Os cabelos oleosos tem como aliado a sua própria oleosidade que
evita os ressecamentos. As máscaras devem ser usadas a cada 30'
dias e o tratamento concentrado nas pontas dos cabelos, mais
suscetíveis ao ressecamento.

Os cabelos tintos exigem cuidados freqüentes, uma vez que-as
escamas precisam de cuidados para que não se quebrem. 'A
hidratação deve ser feita uma vez por mês e, em casa, deve-se

aplicar máscara nutritiva e hidratante uma vez por semana.

Na hora de escolher os produtos, fique atenta à sua composição.
Estes devem conter cerâmicas que restauram a estrutura dos fios;
hidrolizado de aminoácidos (queratina, seda, colágeno, elastina),
hidratam e proporcionam firmeza e resistência aos cabelos; extratos
de algas, hidratam os fios; pantenol e pró-vitaminaB5, revitalizam o

couro cabeludo; e extratos vegetais que hidratam profundamente.

,.'

Os inimigos mais comuns de um cabelo bonito geralmente são

os cortes errados, processos químicos, secador quente,
tratamentos interrompidos ou inadequados, exposição ao sol,
poluição e o cloro das piscinas; aliado a tudo isso tem ainda o

desequilíbrio do organismo, causado pelo estresse ou má

alimentação. Tudo isso gera reações nas glândulas sebáceas,
provocando o ressecamento ou excesso de oleosidade.
Esses fatores atuam de forma a desidratar os fios, modificando
sua estrutura, queimando-os, tornando-os avermelhados e

quebradiços, sem brilho e cheio de pontas duplas.
E como mudar isso? A melhor saída é procurar um especialista
no assunto e aplicar um tratamento de nutrição e hidratação. É
bom lembrar que mesmo com os cabelos bonitos e saudáveis, é
preciso lançar mão destes tratamentos a fim depreservar a
beleza dos rios; nestes casos, a manutenção pode ser feita em

casa, com máscaras e banhos que completam o. tratamento feito
no salão.
O primeiro passo para fazer a escolha do tratamento adequado é

saber qual é o tipo de cabelo. Geralmente, o tipo de cabelo é

igual ao tipo de pele. Assim, exceto quando.produtos químicos
danificam os cabelos, quem tem pele oleosa tem couro cabeludo
oleoso e quem tem pelo seca, tem cabelos secos. E falando nos

fios secos, estes por natureza sentem mais os danos causados

pelas agressões e, assim, merecem mais hidratação do que os

oleosos.

ARlES - Presságios dos mais favoráv�is a você, Propício aos encontros amorosos, para reatar
velhas amizades, para harmonizar-se com parentes, e para entender-se perfeitamente com os

arniqos.Êxito profissional e social.

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

ESCORPIÃO - Não é um dia totalmente favorável para tratar de negócios,Mas muito bom para
iniciar cursos e obter novos conhecimentos profissionais, para serem postos em prática

. brevemente,

TOURO - Para obter boa posição no campo profissional, tudo dependerá de você,aproveite a

fase que é ótima,Êxito social,muito romantismo à noite,Boa saúde,

GllMEOS - Pessoas amigas, estão propensas a colaborar com seus projetos e aprimorar suas
idéias,Receberá informações úteis e promissoras,Muito feliz para a vida amorosa.Este período
será muito tranqüilo para você,

SAGITÃRIO - Poderá haver uma proposta de casamento; se você for solteiro, No mínimo,
ocorrerá a necessidade de unir-se a pessoas para que você próprio viva melhor e se torne mais
forte,

CÃNCER - Total renovação das oportunidades e de suas motivações, Recuperação da
vitalidade física e da auto-confiança.Maior poder de atuare de tomar decisões,

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

CAPRICÓRNIO - Deverá tomar uma atitude firme e auto-confiante quanto aos negócios e ser

mais constantes em seus projetos e no trabalho.Êxito emjogos:sorteios e na loteria,

AQUÃRIO - Dedicar-se à rotina é omelhor que pode fazer neste.dia, Pense nos problemas como
quem tenta solucionar um quebra-cabeças e encontrará a solução adequada. Terá uma idéia
feliza respeito dos seus próprios sentimentos,

VIRGEM - Necessidade de buscar novos padrões éticos e de renovar suas crenças para dar
novo alento e esperança a si próprio, Os planos com' relação ao futuro, deverão ser

incrementados,demodo a dar uma direção mais estável a sua vida,
:0

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

Trabalho de_equ,ipe e�
açao

Finalizando as atividades do primei
semestre do ano de 20pS, o nosso cu
de Moda da UNERJ evidenciou naÚltir
semana uma amostra dos trabalh
realizados pelo corpo ácadêmico ne
novo ano. Trabalhando com a ternáti
das TRAMAS, os estudant
evidenciaram um amadurecirnene
muito significativo e transportararnp
peças do vestuário e objetos para o
suas idéias e criações que brotaram
pesquisas realizadas.
Trazendo uma proposta voltada par
nacional, a proposta das Tram
Culturais se divide entre dema
temáticas diferenciadas em cada fase
curso. A, primeira fas� trabalhou Com
temática dasTramas Etnicas; resgatan
e enfat�z��do os elementos e povosq
deram rrucro a nossa terra os acadêmic
desenvolvem suas cr'iações s

instalações de papel branco.O resulta
do-trabalho alcançado pode ser avista
nas instalações que estão expostas
bloco H da UNERJ. Essa proposta volta
ao étnico, visa estimular o acadêmico
moda a trabalhar o universo social
este está inserido.

'

O segundo período desenvolveu
peças de vestuário a partir da props
das Tramas Místicas, temática esta qu
trabalhou com o espiritualismo
misticismo no Brasil e do ser brasileiro,
r e sul t a d o a I c a n ç a d o p o d e 1€

visualizado nas peças expostas q
evidenciam a leveza e a delicadeza n

tecidos e nos detalhes, a qual o

acadêmicos imaginam serdo espiritual,
A terceira fase, trouxe trabalhos tambe .

construídos sob peças de vestuári
evidenciando as Tramas Urbanas,
trama urbana foi uma temática muil
focada, pois apresentou nas rou�c
construídas, as teias e entrelaçament ,

característicos dos centros urbanev
relações humanas e 'os grupos sociài
que se formam nesta região, �

trabalhos realizados fora

apresentados em um desfile realiza0
no bloco H na sexta-feira última.
O quarto período trouxe uma propml
diferente das demais fases, pOI
trabalhou com as Tramas Materiàil
construindo objetos para' o lar, com

luminárias, abajures, estofados, mantàl

relógios,etC.Além disso, trabalhouco�
fibra dabananeira, um produto debalx
custo que está sendo muito visadone�1
momento,angariando espaço nos meiO

de comunicações e sociedade.A fibr�o
bananeira foi utilizada pelos acadêmiCO
de várias maneiras e evidencioU um

nova proposta para a área movel�i!
Pode ser avistada também na exposlí
dos trabalhos no bloco'H.

- F i n a I i z a n dó, o qui n to p e rí,aa
desenvolveu seus projetos a partir,
temática das Tramas Temporal
proposta esta que foi edificada 5

peças têxteis de uniformes, mostranl
que é possível criar a partir de cer

padrões impostos. �

, 'I
OS uniformes e todos os demais proje
podem serobservados na exposiçãoq
se encerra no dia 19/07.
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Por IIdemar Effting - ildemar@meupagosul.com.br - www.meupagosul.com.br

oite Tradido
.

No dia 13 de Julho foi realizado no Pavilhão de Eventos de Jaraguá do Su'l a 2° Noite
.

Tradicionalista que foi realizada em uma parceria do poder publico e os GGs da cidade,
durante a noite foi servido uma suculenta costela e bom mate.

A animação da noite ficou por conta .de apresentações de danças, orquestra de

gaitas e qrande fandanqo com grupo Portal gaúcho.
Jaraguá do Sul é uma cidade privilegiada, pois poucas cidades tem o apoio da

administração publica como nós temos no resgate as culturas de nossas origem,apoiando a

cultura gaúcha,germanica, italiana e a demais presentes em Jaraguá do Sul.
Fica aqui os agradecimentos aos patrões de CTG e a Prefeitura Municipal, por nos

proporcionar esta noite de diversão e cultura.

CULTURA GAUCHA 5° ETAPA.

Entidade: CTG ANITA GARIBALDI

Cidade: LAGES

Contato: 49 224-7425

Data de Início : 23/07/2005

Data de Termino : 24/07/2005

A Arte do Autentico Churrasco a Tradição
A Quarta-feira da Tradição promovida pelo PCG�Meu Pago Sul

Apesar de ser preparado de forma rústica o

autentico churrasco requer dedicação e cuidado durante o
reunia no último dia 14 dejulho, no CTG Peão Farrapo apreciadores da

preparo.O melhor exemplo de churrasco é a costela uma das
autentica musica gaúcha nesta que foi a primeira de muitas tertúlias

carnes bovinas mais duras, mas com um bom preparo fica que estaremos realizando na cidade.

macia e suculenta. .

Em br�ve e.s�aremos nos reunin�o para mais uma �esta com
Nosso amigo Carlos Alquini conhece muito bem os

muito mate, g�lta, vilão churrasco e alegria. Nossos agradecimentos a

segredos do preparo desta iguaria, e vem a cada dia 'se todos que se fizeram presentes.

aprofundando mais. ,

Nas fotos abaixei costelas assadas pelo Carlos no

! Sítio doTioMoa,na localidade de RibeirãoGrande do Norte.
í

'I I
}\
r,
v-

Zf

Soe. Ree. Alvorada - Rio Cerro II

Informações: (47) 9962-1550

Postos de Vendas:

Dsrnarchi Carnes / Casa Campeira / Posto Marcolla
Posto Marechal / Gauchita / Smurfs Lanches

Informações: (47) 371-4547

Venha para o

eTC Laço
Jaraguaense
ltlçtlr. 1011111' tlfue/tI
ce",ejtlllelll ,e/tldtl

,

e Itlllol'etl'Ullltl ./etI/,tI
lIelll lucu/en/tI

Toda Quinta-feira
treino livre de laço
Inf. (47) 371-4547

Envie sua programação para:

agenda@meupagosul.com.br

•
CtJWES
.:

Temos carnes
temperadas poro

-

,
festas

Coxinho da Asa,
Bananinha, Contra Filé,

Filé Duplo; etc .....

DEMARCHI
CARNES

Prove nossas
carnes especiais:

MARRECO,

JAVALI, COELHO

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

, Confira nossgs
ofertas imperdlveis

Ponta de Filé R$ 3,99
Linguicinha Mista R$ 2,99
Paleta Suína R$ 4,99
Picanha Bovina R$ 9,90
Filé Simples R$ 4,99
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�es� sábado 16/07, Thalia Ivanice
f;��ide�con;pleta 7 aninhas.Muitas
N'lt

a es � o que deseja seus paisI on e IraC!

A gatinha Vanêssa Gumz: comemoro�
.

seu 10 aninho no último dia 0�/07.,MUitas
felicidades e muitos aros de vida e � que

desejam seu papai '!���,der e a rnamae

Juliana ·v,

Lilian Dalinghaus da Silva
completa seu 10 aninho hoje dia
15107;Quem parabeniza éSua tiaIsolde

.

.,"'

No próximo dia 18/07, a linda
,

Débora Mikaely Ramos completara
5 anos.Muitas felicidades de suas

dindas Juliane e Ursula

Adrel Zellner dos Santos
completa 6 aninhos no próximo
dia 19/07. Parabéns dos pais

.
Adriana e Júlio e os irmãos
MarcoAurélio e Adrieli

Jaqueline Mateus da Silva con;pletou
11

anos no último dia�J 3/07. p�rabens dos
pais José e Julieta e dó irmao Jackson

Cori1er'Ílora no dia 14/07
seus cinco aninhas
nosso menino' Erick

Eduardo.Corrêa Urban,
quemmanda muitos
abraços .e beijos são

seus pais Aline e

Anderson, seus avós
Sandra e Eduardo e seu

.' tio Patrick. Parabéns!

Esta gatinha éa,Giane Cristiane
Jungton que'completou.4 anos nó dia
13/07. Parabérs e muitas felicdades
dos 'pais Paulõ'e Janics e seus irmãos
Gustavo e Eduélrdo

.

No último dia'
13/07 o gatinho
GustavoTironi
completou 2
aninhos.
Felidades do seu

pai Airton e sua

Mãe Letícia

A linda Ana Luis . . ..
'

Pi'lra a festa d.e $â�vp�lda e pintadêl,
ele c�egoU b'éijando���Como sempre
meninOs da idade d I � mundo. Os....

'

borrados de baton � a

�alram. tod9s
aguentou...

. en um

Os paisJehan e
.

Janete, parabenizam
a filha Milena q�e'0
aniversaria no dlad.

n o
de julho. DeseJa. o
neste seu prirnelr
anin�6 de vida
muita saúd� paz e

,'.,:.,::"'. ):;",',

Os lindos caipiras Carol e do Rodrigo,
os pais

Marileia e Valter estão qrgulhosos!!!

A r:neig� �úlia Gonçalves Silva que
aniversaria dia 08/7 e estará
festejando Domingo
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