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Reportagem associa Luma
de Oliveira à prostituição

- PÁGINA6

HOJE: AMANHÃ.-• Sexta feira de

sol e nebulosidae

variável, com
pancadas Isoladas
de chuva

• Sábado

nublado com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualqur
hora

OLESC

SAÚDE CONHECIMENTO

Médico falta ao trabalho. e

pacientes passam dia na fila

M'UHos pacientes que procuraram o PAMA ontem pela
manhã desistiram de esperar por atendimento. O clínico
geral Fábio Rossi não apareceu para trabalhar. Ele teve que

�::ubstitu�d,O às,pressas pelos colegas Jorge Oppermann e

co Aureho Lisboa Reis. Aproximadamente 30 pessoas
passaram a manhã toda e parte da tarde à espera de
ate din lmento. _ PÁGINA4

Professor Universitário fala

sobre o momento político
(

o professor universitário, Paulo Márcio Cruz falou ontem

sobre o momento político do pais no CPL. Segundo Cruz,
doutorado em Direito do Estado, a crise pela qual passa o país
está servindo para depurar o Partido dos Trabalhadores. Cruz
acredita também que esta

é

uma boa hora para se discutir

sobre a possibilidade de se implantar o parlamentarismo no

BrasiLA coberturacompleta vai est�r na edição de amanhã.

Empresa de Transporte desrespeita Lei Federal
Segundo a Lei 10.09S, as empresas de transporte público teriam até 2001 para garantir a acessibilidade aos deficientes físicos, mas a Canarinho não cumpre a legislação. _ PAGINA 5

CPI

Políticos do PFL e PSDB também

receberam dinheiro do Valério

Políticos do PSDB e do PFL também receberam dinheiro
das contas de agências do publicitário Marcos Valéria.
Os recursos teriam sido usados pelo pefelista Roberto
Brant e pelo tucano João Leite na campanha para

prefeito de Belo Horizonte. O deputado Roberto Brant

(PFL) afirmou que esse tipo de doação faz parte do
sistema eleitoral.t'Quem não tiver recebido dinheiro não
contabilizado que atire a primeira pedra". E o líder do PT
na Câmara, deputado Paulo Rocha (PA), pediu licença
do cargo, depois de divulgado que o nome de sua

assessora 'An.ita Leocádia cons�a da lista de saques das
contas deMarcos Valéria. - PÁGINA3

Fresquinhos, deliciosos e

bem acompanhados.
Escolha a melhor combinação!

o
Coxinha ou Risoles

+
Suco Mime copo 300 mI

o
02 Pães de Queijo

Café too mI
.

Menegotti tem
que indenizar
106 clientes

o juiz Márcio René da

Rocha deu ganho de causa

à ação coletiva de

indenização'por quebra de

contrato movida contra a

Menegotti Veículos por

180 pessoas que corn-:
praram carro por con

sórcio e não receberam o

veículo. - PÁGINA4

Começa hoje em

Itajaí a 5a edição
da Olimpíada

As meninas do futsal
embarcaram ontem para
Itajaí e hoje de manhã
enfrentam o time de

Florianópolis.Esta é 5a
edição da Olesc, em

2004, a delegação j ara
guaense terminou 'em

segundo lugar com S'O
pontos,

.

atrás apenas de
Joinville. _ PÁGINA7

.

o
Hambúrguer

+
Suco Mime copo 300 mi

o
Big Dog

+
Coca-Cola copo 300 mi

RS3f19

o
Baguete

+
Coca-Cola copo 300 mI

•A verdadeira combinação de sabores!

Aproveite as cinco saborosas combinações dos lanches Expressos Mimo.
'

Laeches delícioscs acompanhados da melhorbebída para acabarcomsue seee.

uma vemadebacomblaação ce satces!

wwW.studiofm.com.br
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FRASES

financiam e abrigam os

terroristas. Exige dos amigos
medidas drásticas para
conter o terrorismo e, em

nome do combate à "praga";
tudo é lícito e permitido. No
próprio território estadu
nidense há uma infinidade de
novas leis e regras de
conduta, fazendo a mais rica

nação do mundo a retroagir

Casa Branca enviou ao

Congresso parecer para que
não seja aprovada a lei federal

que protege jornalistas,
evitando que revelem suas

fontes. A alegação oficial é

de que os projetos, atual
mente tramitando no Senado
e na Câmara, criam "sérios

impedimentos" de combate
ao terrorismo. O 'vice-

� Atacar os direitos individuais e coletivos
é uma aberração para uma sociedade que
se apresenta ao mundo como exemplo

alguns anos no que se refere
aos direitos individuais e

coletivos. Aliás, os Estados
Unidos eram - até a pouco

tempo atrás - exemplos de
democracia e de respeito aos

direitos civis.

A paranóia continua
aumentando a, pressão para

restringir. o trabalho da

imprensa sob a alegação de

"'proteção à segurança
nacional". N� quarta-feira, a

secretário da Justiça James
Comey,

.

classificou as

prÇlPostas de "política pública
ruim"; "Elas podem acobertar

organizações crirninosas,
como a AI Qaeda".

São precedentes perigosos
que podem desembocar numa
ditadura específica com

fachada democrática. Atacar
os direitos individuais e

coletivos é uma aberração
para uma sociedade que se
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apresenta ao mundo como

exemplo. Pior, no entanto, é

impor censura à imprensa 'e

exigir o fim do sigilo das
fontes. Já não bastam o

cerceamento implícito dos

governos à mídia - a guerra
do Iraque é- um exemplo
clássico desta imposição - e

os veículos chapa-branca?
Prender jornalistas e exigir
que revelem as' fontes é
condenável.

Apesar da distância

geográfica e das limitações
intraterritorial, as medidas
adotadas pelos Estados Uni
dos são preocupantes ao

extremo. A influência'que
exercem no planeta é inques
tionável.. Se outras nações
aderirem ao absurdo, corre
mos o risço de caminhar rumo
ao Macarthismo. Desta for
ma, perderemos a capacidade
de admirar o mundo. Até

porque, "a imprensa é a vista

da nação" e não pode ficar
sob 'a tutela do Estado.

c-

f, "Não me arrependo de nada do que fiz. O que fiz de errado foi atendendo a um grupo de
c companheiros desesperados. Fui obrigado a tomar essas medidas fora da legislação brasileira':
�,

Ao avesso
,
J
!

i A guerra contra o terror

el pela liberdade.promovida
Pflo presidente George Bush

conseguiu até agora gerar

1-ais terrorismo :- incluindo
as ações militares dos Estados
linidos no Iraque e Afe-

,

gianistão - e restringir à
,

cpncepção de Washington o

rnodelo de sociedade mun

dial. Após os atentados de 11

� setembro, a Casa Branca
estabeleceu- as regras de
combate ao que 'classificou
de terrorismo e impôs ao

mundo a cartilha antiterror.

George Bush chegou a

declarar que quem não

e�tava com os Estados Unidos
e:�tava contra eles, numa
" -

�meaça aos países que

rejeitavam a opção militar.
De lá para cá, a paranóia só
oresceu.

A linha definida pelos
,

falcões de Washington não

limita a ações militares e

e"conômicas às nações

�onsideradas inimigas ou que

• Do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, em depoimento na CPI dos Correios, transformando-se em fora da lei e réu confesso.

I

·1 I Fatos F�dO��ssoas I.
badescvai tocarprocessos .

�emicrocréditoem 30 dias
I
I .

�Io�ianópolis - Em entrevista ontem
I '

�a Capital à revista Negócios,

�ublicação das Associações Comerciais
e Industriais do Vale do Itapocu que
I . , ,

s:-egue para o terceiro numero, o )

presidente do Badesc, Renato Vianna
�foto)� anunciou que a partir do

�egundo semestre a Agência de
fomento de SC vai agilizar ainda mais

?S processos de concessão de
financiamento. Tanto no microcrédito

�omo no inédito Pró-Emprego, a

papelada vai ter que andar e estar

àssinada em no máximo 30 dias. A

�emora na análise e tramitação dos

processos é uma das maiores

reclamações dos pequenos, médios e

também grandes empresários, que '

São Francisco
,'pe rd em di n h ei ro" en q ua nto a

Logo depois da entrevista, Renato Vianna

�uroéracia
faz o seu papel. Outro recebeu o prefeito de São Francisco do Sul,

riÚnCiO, importante feito por Vianna .
Odilon Ferreira. O prefeito foi discutir a libe

o de que a criação da Fundação' ração de recursos através da linha de crédito
I .

.

�ultural Badesc já está no estágio de para municípios chamada Pró-FPM (a mesma

homeação do Conselho. A Fundação que concedeu R$ lrnllhão a Pomerode na

semana passada). Presente ao encontro, o
x-ai viabilizar, por exemplo, projetos editor-chefe do Correio do Povo, Fernando
Rue precisam de captação através das Bond, colocou a nova Sucursal e a Diretoria
leis de incentivo à Cultura (caso da Lei Corporativa da empresa, que estão sendo

:Rouanet), através de benefícios fiscais. instaladas na Capital, à disposição do prefeito.
, fbond@ibest.com.br
:�--------------------------------------------�--------------�------------------------------�
,

i O CORREIO DO POVO
,

i
!_ Francisco Alves

Editor-Chefe
Fernando Bond.

Casa Nereu Ramos Tratando câncer
A primeira obra de resgate histórico-cultural
da Fundação Badesc vai ser a restauração da

casa de Nereu Ramos, provavelmente o

político de maior importância da História
.

catarinense, pelo fato de ter assumido a

presidência da República. A Casa Nereu

Ramos vai resgatar documentos e outros

objetos que fizeram parte do dia a dia do
ilustre catarinense.

Para melhorar o fluxo de atendimento e

agilizar as marcações deconsultas, o Centro

de Pesquisas Oricológicas (Cepon) está
colocando um novo número de telefone à

disposição da população. A partir de agora,
os pacientes podem acionar o fone (48)
331-1448 para essa finalidade.

PalestraemCuritiba

Angeloni
Ovdiretor do Correio do Povo Francisco
Alves visitou ontem pela manhã, em
Florianópolis, o gerente de marketing dos

Supermercados Angeloni, Sérgio Cerutti.
O Angeloni está fazendo um investimento
de R$ 20 milhões na nova loja de Jaraquá
do Sul, Os dois trataram dois projetos sociais
em que o grupo Angeloni pretende investir

O presidente do Badesc, Renato Vianna,
relatou ainda na entrevista a Negócios que a

linha de Microcrédito da Agência de Fomento
catarinense vem sendo usado como modelo
em todo o país.Tanto que hoje às 'dez da
manhã Vianna faz palestra no auditório do

Badep (Banco de Desenvolvimento do

Paraná), em Curitiba, quando-vai expor o ,

funcionamento do sistema em Se. O convite
foi feito pelo presidente do Badep, Antonio
Rycheta Arten.

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 1 Caixa Postal 19 1 Centro 1
Jaraguá do'Sul- SC 1 Tel.47 371-19191 Fax 276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

comercial@jornalcorreioddpovo,com,br

Fotolito: Cromoarte [Irnpressãc. Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 1 CEP 89256-500
Vila Baependi 1 Jaraguá do 5ul- 5C ITel.47 370-7919
cromoarte@terra.com.br I graficacp@terra.com.br

Sou do PT, .sempra'

"Quem permitiu a

mistura do PT com men

salões, malas de dinheiro e

dólares nas cuecas não

errou apenas deconduta.
Errou também de partido".
Miguel Rosseto ' Ministro
do Desenvolvimento Agrá
rio.

Todos sabem e acompanharam ao longo I

dos anos da minha vida' pública que tenhoa
ética, a transparência, o respeito 'à COisa'
pública e a pa:rticipação popular comol
norteadores ,de minhas ações políticas. POI
isso neste momento em que pululam
denúncias e mais denúncias Contra

-dirigentes do PT, como filiado e apaixonado
pelo partido que ajudei a fortalecer e a

desenvolver em nossa região e no estado de
Santa Catarina, exijo, junto com tanto!
outros milhares de filiados 'decentes do
Brasil, a punição severa 'a todos do PT, ou

de fora dele, que estiverem envolvidos em

esquemas 'de corrupção.
.

Vou realizar tudo que estiver ao meu

alcance, . internamente no partido e

externamente, no parlamento catarinense,
para sanar essa chaga que penaliza o país e

I

a sociedade brasileira, a corrupção. Comol :
militante e deputado estadual do PT"nes!a
hora tão dolo�ida para muitos de nós, fa�o I

questão de dizer que me orgulho do muito

que o Partido dos Trabalhadores fez para o

Brasil em seus 25 anos de história. Nossa! ,

marcas estão aí, felizmente adotada!
em muitas gestões públicas, dos mai!

'

diversos partidos: transparência nas conta

orçamento p ar ticipat ivo , programas de

saúde da família, renda mínima, incentiw
à agricultura familiar, educação inclusiva,l
programas de igualdade de gênero e raça, e

tantos outros. Lideramos com outroS

partidos a campanha pelas diretas e tivemos

uma participação digna de heróis na

Constituição Cidadã de 1988.
Eu só posso m� orgulhar de um partido

que teve entre seus quadros Sérgio Buarque
de Holanda, Paulo Freire, Chico Mendes,
Florestan Fernandes, Mario Pedrosa, Lélia
Abramo e Henfil. Ao contrário desses

grandes homens e mulheres que ajudaram
a edificar o nosso patrimônio ético e moral,
gente como Delúbio Soares e Sílvio Pereira,

que hojeuparecem atolados no lodo da

corrupção; não podem ser confundidos com

o PT,' o partido que construímos para faz;1
um Brasil mais justo e de todos. Sao

apêndices podres que precisamos extirpai,
Promovendo uma limpeza e punindo o;
culpados com rigor mostraremos que o pTI
uma instituição maior. Porque o PT solDO!
nós e não vamos permitir que dirigentes sem
�. I nossacara ter Joguem na va a comum a

dignidade e a nossa história.

S'IVIO deputado estadual Dlone],Walterda I I

escreve às sextas nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, Brincadeira.., ,�
de desconflOmetro esta

'AI. falta
I o muita gente perder o senso

raze�dd, lo na disputa pela vaga de
He fi ICU

A-r id t no ano que vem. reaçao
"andl a o

id
.,.

IL d achante prevt e ncrar!o

'do esp . . -

dI td Corrêa à tndícação o

IEve�ad °te da Câmara de Jaraguá do
Presl en ,

isul Ronaldo Rauli,no, como pre-
, 'd'd to do PL a deputado estadual
kan I a

b d
'

I omo a vaidade exacer a a

Imostra c ,,'
i. ebr'la as pessoas.,In ' 'I'dI .. debate interno e va I o, mas
EXigir ,

'

ser candidato a deputado so

querer .

pode ser brincadeira.

:0

ia

o

II

m

'a

lo
a

le ARIA HELENA D� MORAES
I

,

li !
�
Não houve

I

lU, :onsenso e a
m '

ecisão fica para,
: dia 18 de setembro
I
I
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� ,Desinformado
o líder do PMDB da microrregião que
aposta no apoio do prefeito de
Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, o
Dêgo (PFL), na campanha do PMDB
no próximo ano está mal informado.
O vereador Maurício Peixe r não

pertence mais ao PMDB. Está filiado
ao PSDB do prefeito de Joinville, Marco
Tebaldi.
É verdade que é pré-candidato a

deputado em 2006. Mas se Dêgo for

pedir votos para o irmão, o apoio será
ao PSDB, e não para o PMDB, como
aposta o peemedebista da região.

� Loucura
As obras de manutenção do asfalto
da Rua Walter Marquardt pro
vocaram, ontem, um cáos no trânsito
na região entre a Vila Nova e o centro.
Os motoristas eram obrigados a

longos desvios pelas ruas do bairro, o
que causaram engarrafamentos e

muita irritação em todos.
A confusão é fruto da falta de pla
nejamento (bom senso) da secretária
responsável pelas obras. Esse tipo de

serviço deve ser feito à noite, quando
o trânsito é mais tranqüilo, e não em

pleno horário de pico.

� Culpa
Talvez.a culpa pela confusão de ontem'
no trânsito nem seja da administração
pública de Jaraguá do Sul. A Se julgar
pelas placas afixadas na Rua Rinaldo

Bogo (beira-rio), na Ilha da Figueira, o
responsável pode ser o governo de
Joinville. Já que, pelas placas, é o quem
,está pavimentando a rua.

Será também que não é o governo de
Joinville que estava fazendo a

manutenção na Walter Marquardt? E

o caos no trânsito não foi de

propósito? Afinal. em política, tudo é

possível.

As denúncias do deputado Roberto
Jefferson (PTB) desmontaram o PT.

Depois das quedas do ex-ministro José ::
Dirceu e da EXecutiva Nacional, outros
estão caindo. Ontem, o líder na

1

Câmara, Paulo Rocha, pediu licença do
cargo. A assessora, Anita Leocádia, J'

consta da lista de saques das contas

de Marcos Valério no Banco Rural. O

próximo será o ex-presidente da

Câmara, João Paulo Cunha. A esposa
fez pelo menos um saque de R$ 50

mil da conta do "orni" E tem mais.

SEM CONSENSO

ICA 13 L
------------------------------------....--------'

FOTOS, CESAR JUNKES

i
II }ARAGUÁ DO SUL - Ao

�ntrário do que esperava o campo
majoritário, o nome de Sebastião'

'-

OI I ' ,

'I G:atnarg'o não é consenso entre os

ia �etlstas de 'Jaraguá do Sul. A
tiendência "Articulação de

�squerda" está disputando a
I

,

Wésidê'ncia do diretóriomunicipal
qo PT com a chapa "A Esperança
�Vennelha - Compromisso com a

�ase - encabeçada professor
�IáudioPiotto.A inscrição foi feita
�a quarta-íeíra, no último prazo.
I De acordo com Piorto, o última hora", comenta Piotto, que
wessoal do campomajoritário não afirma defender os movimentos

�celtou a proposta da Articulação sociais e a recuperação da ética

1e dividir os cargos meio a meio petista. "Vamos combater os nomes

fara cada tendência. "Não houve que se colocam acima do partido",
rcordonacomposição. Pedimos a avisa Piotto. Ele ressalta que a

rce.presidência, a secretaria geral oposição é de cunho político-

I metade dos delegados, mas não ideológico e não contra' o

,ornas atendidos. Esperamos até a candidato pelo campomajoritário.
I

Dois candidatos disputam
presidência do PT de Jaraguá

Se'bastião Camargo não é nome de consenso, Cláudio Piotto também está na briga pela presidência

ríder do PT naCâmara pede
1icença temporária do cargo
I DA REDAÇÃO - o líder do PT

ka Câmara, deputado Paulo
i
ocha (PA), pediu licença do

cargo até ',.

d: e o mício e agos toüepois d di 1
' ,

. e tvu gado que o nomeae sua asse 'A' , '

I SSora ruta Leocádia
tons ta d li dI a Ista e saques das

�ontas
do ' .

empresano Marcos
a!ério n B'o anca Rural. Del
corda . c

I
Com lnlOrmações da CPI,

I a tena sacado R$ 470' '1,

bocad. mil na

I
,

o caixa. Paulo Rocha
confirmoI li a operação e disse

e�m nota ' .

'

inh'
a Imprensa, que o

elro .

, sena usado para o

�agadmento de dívidas do PT no
f:sta o.
,

"N
do PT

a qlialid�de de presidente
COm

no Para, solicitamos ao
, panheir D Íúbiaux'!'

o e u 10 Soares
I lia pa '_

d' id
r a a quitaçao deIVI as d P

.

�a
o artido no Estado.ra tanto .

ara o PT
foram d:sponibilizados

�$ 300 O
do Para a quantia de

. 00,00 (trezentos mil

reais), no ano de 2003. Por

orientação do companheiro
Delúbio, os recursos foram
retirados junto ao bancoRural,
por minha assessora Anita

Leocádia", informa o deputado
na nota.

'

O valor teria sido "de
imediato e integralmente"
repassado para o pagamento das
dívidas. O deputado acres

centou que, por se tratar de

responsabilidade que envolvia o

colégio partidário, preferiu
esperar' para se pronun
ciar."Diante do exposto e com a

preocupação de não/causar
constrangimento ao PT e à

bancada, estou me licenciando
do cargo de Líder até a próxima
reunião da b�ncada prevista para
a primeira semana de agosto,
neste período, a bancada será

coordenada por seu colégio .de
vice-líderes", concluiu.

"Me entendo muito bem com o

Sebastião", frisa.
O candidato pelo campo

majoritário, Sebastião Camargo
lamenta que não tenha havido
consenso e afirma: "eles qiferiam
metade do partido. É preciso
equilíbrio ente as lideranças.
Oferecemos duas vagas no

diretório, uma no Conselho de
Ética � outra no Conselho Fiscal.
Eles entenderam que era pouco e

resolveram fazer oposição", resume
,

Camargo. A eleição é no dia 18 de
setembro e aproximadamente 500
filiados estão aptos a votar. Podem
votar quem tem um ano de filiação
e está em dia,com a contribuição.

Esposa de Marcos Valério
vai depor na terça-feira

DA REDAÇÃO - A mulher .de
Marcos Valéria, Renilda Fernandes
de Souza, oficialmente dona das

empresas de publicidade SMPB e

DNA, está convocada para deporna
próxima terça-feira à CPIMista dos
Correios.Os integrantes daCPIdizem
esperarRenilda sejamais sincera do

queValéria que, em seu depoimento,
contradisse os fatos emvárias ocasiões.

O empresário chegou dizer que.
os saques em dinheiro-de suas

contas tinham como destino o

pagamento de fornecedores, tese
negada posteriormente por ele em
depoimento à Procuradoria-Geral
da República.

Na primeira semana de agosto,
devem depor a funcionária da
SMPB Simone Vasconcelos,"
responsável pelo saque de R$ 6,14
.milhões da conta de Valéria, e o

policial civil DavidRodrigues Alves,
que tirou R$ 4,9 milhões da conta
da empresa de Valéria.

-i'

O presidente da CPI, senador
Delcídio Amaral (PT-MS), disse
esperar que esses depoimentos sejam
produtivos, já que os integrantes da
CPI se disseram decepcionados com
as oitivas do ex-tesoureiro do PT
Delúbio Soares e do ex-secretario

geral da legenda Sílvio? Pereira.
"Teremos a partir de agora

depoimentos mais amplos, mais
abrangentes, mais sinceros. O

depoimento pode ser defensivo, mas
é diferente dos demais", afirmou. As
.três pessoas convocadas deverão
assumir compromisso de falar a

verdade, já que não serão ouvidas
como indiciadas.

A sócia do publicitário Duda

Mendonça, Zilmar Fernandes da'
Silveira também aparece ma lista
das pessoas que sacaram dinheiro
da agência de Marcos Valéria,
apontado pelo deputado Roberto
Jefferson (PTB-RJ) como operador
do suposto "rnensalão",

� Efeito dominó

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br, '.1
'

Políticos do PFL e PSDB b

receberam dinheiro de Valério", ' ,

DAREoAÇÃO� PolíticosdoPSDB
e doPFL tambémreceberamdinheiro'
das contas de agências dopublicitário
mineiroMarcosValéria. Os recursos
teriam sido usados pelo pefelista
Roberto Brant e pelo tucano João
Leite na campanha eleitoral para
prefeito de BeloHorizonte, em 2004.
Ministro da Previdência no governo
Fernando Henrique, o deputado
RobertoBrant (PFL-MG) informou
ontem que se'u assessor Nestor
Francisco Oliveira sacouR$ 102mil
da conta de uma das empresas de
Valéria na agência do Banco Rural
emBrasília.

Brant comunicou à direção do
PFL que recebeu uma doação
eleitoral "por' fora", da empresa

Usiminas, no valor de R$ 150mil.O

deputado afirmou que esse tipo de

doação faz parte do sistema eleitoral
brasileiro."Quem não tiver recebido
dinheiro não contabilizado que atire
a primeira pedra",disse.

Brant afirmou ter usado o

dinheiro para pagar Iran Pessoa de

Melo, que era responsável pela
propaganda de televisão de sua

campanha para a prefeitura de Belo
Horizonte. O deputado informou à

direção do PFL que vai fazer a

,retificação em .sua prestação de
contas. ,

odeputado estadualjoão Leite,
candidato doPSDB aprefeitodeBH,
também teria recebido dinheiro de
Valéria durante a campanha. O
engenheiro Paulo Menecucci, que

.

f')
até então, não tinhaexplicadoporque

'",

fizera saques na conta da SMP&B,�
informou nestaquinta-feira apolíticos"
mineiros que odinheiro foiusadopara
gastos da campanha de João Leite."
Nosnúmeros apurados, até agorapelal
CPI dos Correios, Menecucci sacou:

"

R$205mil.,'
Os saques identificados até 9:,

momento nas contas de Valério:
foram feitos por pessoas ligadas a se�'3
partidos: PT, PTB, Pp, PL, PSDB e�
PFL.A soma feita pelos técnicosdã
CPI dos Correios dos saques em

dinheiro em 2003 e 2004 nas contas
das agências SMP&B e DNA, do
publicitário, n� Banco Rural já
ultrapassa R$ 30milhÚs. São pelo.
menos 46 os destinatários dos

recursos, 36 da primeira agência e

outros dez daDNA.

• Os recursos teriam sido '

utilizados pelo PFL e PSDB
na campanha para
prefeito de Belo Horizonte
em 2004. O PFL recebeu R$
150 mil "por fora"

• "Quem não tiver

recebido dinheiro por fora

que atire a primeira pedra';
disse Roberto Brand do
PFL.

'.
f,

"

Nota de agradecimento e convite "

Os familiares da mãe, avó, bisavó ELSA FRIDA PAULA,
I

BENKENFORF GRUTZMACHER, ainda profundarnente ]
consternados com seu falecimento, ocorrido em 26 de junho de ..

2005, agradecem à todos que de uma maneira ou outra ajudaram" "

neste momento tão doloroso, convidam para o Culto de Oração, .

Memorial, que será celebrado na Igreja Evangélica Luterana deTrês
'

Rios do Norte, domingo, 24 de julho/OS, às 09 horas:

I' (ia da Picanha ,

Uma nova opção em Comércio de Carnes, _

;' '.

situado na Rua Domingos Rodrigues da

Nova, 483, centro. Telefone para contato: '

(47) 372-2424

Agradecimento
o vice-presidente da Ass. Moradores do Bairro Rio
Molha Sr. Pinter agradece ao vereador Lica pela
colaboração espontânea de serviço prestado a

comunidade e a pastoral da criança.
A Comunidade Agradece .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO

,

! A combinação de altas
: taxas de desemprego e a

falta de preparo para
; gestão de negócios
: contribuíram para a

: explosão no número de

i falências no primeiro
: semestre. Segundei a Junta
,

Comercial do Estado de
Santa Catarina (Jucesc),
foram 21 no período, mais

: do que o dobro verificado
: em todo o ano passado.,

-

Emprego

A dívida pública mobiliária
federal interna alcançou R$
905,5 bilhões em junho, o

: que representa un:
.aumento de 1,98% em
: relação a maio. No primeiro
:semestre de 2005, a dívida

:já subiu 11,7%. O aumento

'da dívida em junho foi
: resultado de uma emissão

líquida de títulos de R$ 4,3
bilhões e da apropriação de

juros.
I

: Falência

Prejudicados
O maior volume está
concentrado nos setores

comercial, de serviços e nas

indústrias de madeira e de
alimentos. A maior delas foi a
da Chapecó, que chegou a

ser o terceiro maior

frigorífico de carnes do
Estado e um dos maiores

exportadores de aves e

suínos do País. A falência está
sendo analisada pela Justiça.

Despreparo
A automação industrial e o

corte de custos nas empresas
estão ocasionando
demissões e tirando muita

gente para o mercado de,
trabalho. "Desempregadas, as
pessoas começam a montar

empresas/o problema é que
como não 'agregam
conhecimento e não têm
tino de gestão, acabam
fechando'; afirma o

presidente da Fampesc,
Clóvis Ferreira.

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

I

i

Convite
•
,

iA Academia Mercosul convida para o

[curso de Danças Gaúchas de salão.
!>

�Jnício dia 24/7 na Sede do eTG Trote
�ao Galope. lnforrnações: 275-1061 cl
�

�Alexandra.
�'
..

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 2355 2357
Paralelo 2,550 2,647

· Turismo 2,280 2,460,

t • Cotação Euro Compra Venda,
•
,

2,844 2,847r,

i ·CUB R$:861,ll (julho)I'
,
r-

·Indices Pontos Oscilação
Bovespa 25.842 0,54%
Dow Jones 10.627 0,570/0

Dasdaq 2.178 0,46%
'. Poupança (%) 0,8032

T

T

MARIA HELENA DE MORAES

� Processo tramitava'
na Justiça desde 1999 .

Sentença contempla
apenas um pedido

}ARAGUÁ DO. SUL - o juiz
Márcio René da Rocha deu ganho
de causa .à ação coletiva de
indenização. por quebra de
contrato movida contra a'

MenegottiVeículos por 106 pessoas
que compraram carro por consór
cio e não receberam o veículo,
neste caso um Gol. A decisão do
juiz contempla apenas um dos

pedidos, Foram negados os pedidos
de pagamento da diferença entre
um Gol zero e o que foi pago e

ainda indenização por danomoral.
O caso foi parar na Justiça em 1999.
Os planos foram vendidos em 1996
e em 1998 a Menegotti Veículos
perdeu a concessão de, revenda
autorizada da Volkswagen. A
empresa fechou e todo o

patrimônio da empresa foi vendido.
Ontem à noite o advogado das

pessoas lesadas, Sávio Murilo
Piazera de Azev�do reuniu o grupo
no auditório do Sindicato dos
Trabalhadores do Vestuário para
dar a notícià. De acordo com o

advogado, quem preferir conti
nuâr coI? o processo para tentar

SEXTA-FEIRA, 22 de julho de 2005

CASO MENEGOTII

Advogado Sávio Azevedo conversou ontem com os reclamantes para saber se continua com o proces�

receber a diferença e o dano moral
não recebe nada agora e espera
"mais "uns três anos". Aqueles que
se derem por satisfeito com a

indenização podem entrar com o

pedido de execução de sentença e

tentar receber, A média que cada
um vai receber de indenização por
quebra de contrato é R$ 10 mil.
De acordo comAzevedo, cerca de
30 pessoas decidiram pela execução

Empresa é condenada a pagar
indenização para 1 06 peSSoaS.

ainda não tenham sido
imunizados. "Quem já tomou a

tríplice ou já teve a doença não

precisa ser vacinado. Pessoas que .

tiveram sarampo, em qualquer
idade, ficam imunizadas", garante.

A tríplice viral é uma vacina

indicada para crianças a partir de um
ano e adultos até 49 anos dê idade -

.

no caso das mulheres -, e sem limite
de idade para homens. "Essa faixa
etária para o sexo feminino é definida

peloMirristétio daSaúde, em função
do período considerado fértil", explica
MarineiOstetto.

O sarampo é uma doença
causada por vírus, altamente
infectante, ou seja, quem não foi
imunizado (com vacina ou por já
ter tido a doença) corre o risco de
contrair sarampo, desde que entre
em contato com alguém infectado.
"O sarampo não é como a gripe,
por exemplo. Se você tem contato

com uma pessoa que está com

gripe, existem chances de contrair
a gripe. No caso do sarampo, a

chance de contágio é de 100%",
compara.

}ARAGUÁ DO SUL A

população de Jaraguá do Sul pode
ficar tranqüila. Há mais de dez
anos não é registrado nenhum caso

de sarampo na região. A afirmação
é da supervisora de imunização,
Marinei Ostetto. De acordo com

ela, a prevenção de doenças para
as quais existe vacina, já é uma

rotina em Jaraguá do SuL O único
alerta é de qu/e quem nunca fez a

vacina deve procurar um posto de
saúde para se imunizar.

No município, 14 unidades
sanitárias disponibilizam de vacinas,
incluindo a tríplice viral, que
previne o sarampo, a rubéola e a

caxumba. Nos últimos dois meses
foram confirmados três casos de

sarampo no município de

Florianópolis. Com as medidas de
controle e investigação dos casos,
a Vigilância Epidemiológica de
Santa Catarina identificou que o

contágio aconteceu entre

passageiros de um avião com

procedência do exterior.
Os interessados em tomar a

vacina podem fazê-lo, desde que

A taxa de desemprego das seis maiores regiões metropolitanas do
país caiu pelo segundo mês em junho e.ficou em 9,4% da PEA

(População Economicamente Ativa), segundo dados divulgados hoje
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistícai.Trata-se.do
menor índice de toda a série histórica, iniciada em março de 2002. Em

maio, a taxa de desemprego havia ficado em 10,2%.0 resultado de

Junho, no entanto, pode ser explicado principalmente pelo aumento
'do número de pessoas que desistiram de procurar um emprego, e
não pela criação de novas vagas. O próprio IBGE admite que o

momento não é positivo para o mercado de trabalho.Devido à menor

,procura de emprego, o número de desocupados apresentou queda
Ide 8,6% nas seis regiões metropolitanas pesquisadas entre maio e

. 'junho. A renda do trabalhador voltou a apresentar alta, de 1,5% em

relação a maio. O rendimento médio real do trabalhador ficou em R$

j945,80 em junho, ante R$ 932,80 em maio.

!DíVida

imediata da sentença. ''Algumas
pessoas ainda não se decidiram",
explica Azevedo, que tem prazo
até 5 de agosto para entrar com a

execução imediata da sentença.
Mesmo com a sentença

favorável, a grande dificuldade

agora é cobrar dos devedores.

Segundo o advogado, todo o

patrimônio da empresa foi vendido.
A alternativa oferecida aos

reclamantes pelo advogado é peiI:
a descaracterização da figuro TI

jurídica e acionar os sócios li
Menegotti, individualmente..
esta estràtégia não der certo,o

advogado deve pedir a anula�o e
das vendas.

) ad
O prédio e o terreno ondl

funciorlava a Menegotti Veículll\ OI

naMarechal Deodoro, foi veillltiJ a

em 1999.

do o secretário, 14 médicos. A
da próxima semana a Secretaria
Saúde começa a chamar
médicos que foram aprovad()l
processo seletiva feito em i
Serão contratados em cará

temporário (dois anos) no

médicos, cinco enfermeiros e

auxiliar de enfermagem pa

atenderem nos postos de saúde
no Programa de Saúde da�a

.

CESAR

Doença descoberta na capital, Médico falta ao trabalho e

rtão representa risco emIàraguá pacientes perdem atendimento
}ARAGUÁ DO SUL - Pacientes

que procuraram o PAMA (Pronto
Atendimento Médico Ambu

latorial) ontem pelamanhã foram
atendidos apenas no período da
tarde. O clínico geral Fábio Rossi
não apareceu para trabalhar. Ele
teve que ser substituído às pressas

pelos colegas Jorge Oppermann e

Marco Aurélio Lisboa Reis.

Aproximadamente 30 pessoas

passaram amanhã toda e parte da
tarde à espera de atendimento. Pelo
menos sete pacientes desistiram.

O secretário municipal de
Saúde, Alfredo Guenther disse

que lamenta o fato. Segundo ele,
o médico faltou ao trabalho na

quarta-feira à tarde e ontem

durante todo o dia. "Ele avisou que
iria faltar na quarta-feira alegandó
compromissos em Florianópolis.
Mas se comprcnneteu a vir trabalhar
ontem. Simplesmente ele não veio
e não comunicou à secretaria.

Tivemos que correr atrás de outra

pessoa na última hora", afirma o

secretário.

Trabalham no PAMA, segun-

Você escolhe, nós transportamos.
_______ i;\,�

'1[1"/4
.

\

� ,

'

CARGOBRASlL
LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, �40 I Sala 01 I Baependi I Te •• : (47) 371.0363
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ACESSIBILIDADE

FOTOS: RAPHAEl GÜNTHER
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r Deficientes não tem acesso ao transporte

Empresa não

�peita a Lei �u.e
�ige que os ónibus

�am adaptados

�ARAGUÁ DO SUL - Uma Lei

1 aprovada em dezembro
era,

e�2000, determinou que. as
as de transporte coletívores ,

df daptassem para aten er os

�tadores de qualquer espécie
) e'deficiência. O prazo para que

'feita essa adaptaçãosse .

�errou em julho de 2001. No

hnto, até agora a Viação
�arinho, responsável pelo
lsporte coletivo nomunicípio,

descumprindo a,
em

elerminação.,Na opinião do presidente da

j�defi (Associação [ara

�ense de Deficientes Físicos),
aurício junkes, o que acon

ce no murucipio "é um

e'rdadeiro desrespeito ao

ortador de deficiência". De

corda com ele, a entidade já
ivindicou o direito de trans

orte coletivo para deficientes
'

Uli nto f{ empresa. "Mas nos
isseram que eles não têm

bí:igação de adaptar os ônibus",
formou [unkes, que também é

lil eficiente físico e anda em

) adeiras de rodas. Suas idas e

lOi

10\
�oo

indas ao trabalho, são possíveis
orque a entidade disponibilizou
ara isso uma Van commotorista.

"Já fiquei em pontos de ônibus
para ver o que acontecia. Os
motoristas nem mesmo param",
conta indignado.

Na próxima segunda-feira,
dia 25, Maurício [unkes vai �
Joinville para reunir-se com o

presidente da Adeji (Associação
Joinvilense de Deficientes
Físicos). A cidade é considerada �

um bom exemplo. Segundo o

estudante de Psicologia, Girlei
Campestrini, que já presidiu a

Ajadefi, [oinville tem um ônibus
ao estilo dos "Rapidinhos",
adaptado com elevador,
especialmente para o transporte
de portadores de deficiência. O
sistema funciona em forma de
agendamentos. O interessado
em usar o ônibus liga para a

empresa, com 24 horas de

antecedência, e marca o local e
horário em que quer ser

apanhado. "Um colega de,

faculdade, ,que faz uso do

transporte coletivo, contou que'
está satisfeito com o serviço
oferecido", disse Girlei.
A opinião de Campestrini

também é a de que existe um

certo desinteresse da Canarinho
em oferecer o serviço. "Eles

alegam que não existe público
suficiente para disponibilização
de linhas". Porém, dados da

Ajadefi indicam que emJaraguá
do Sul e microrregião (Gua
ramirim, Corupá, Massaranduba
e Schroeder) há cerca de mil

portadores de deficiência física,

o presidente da Ajadefi,.Maurício Junkes depende de uma Van Em Jaraguá, nenhum ônibus foi adaptado para uso dos deficientes

sem contar os portadores de
outras deficiências.

Girlei Campestrini, que além
de cursar faculdade, trabalha na
Prefeitura de Jaraguá do Sul,
dirige desde 1995, em veículo

adaptado. "Fui obrigado a

dirigir, até mesmo por falta de

opção, e nesse ponto somos

beneficiados pela lei federal que
isenta os deficientes de pagar
taxas de IPI e ICMS ao adquirir
um veículo. Com essa isenção, o
custo do automóvel diminui
cerca de 30%". A adaptação do
carro, que tem todos os

m Cuaramirim O Contrato encerra domingo
RAPHAEL GÜNTHER

,

,'contrato acaba domingo; representantes da empresa e prefeitura buscam a melhor solução

GuARAMIruM-Depois de dez anos, da Canarinho, Décio Bago e o linhas de ônibus que .passam pelos
Contrato de prestação de serviços secretário de Planejamento e bairrosdacidade são ínterrnunicipais.
�tre a Canarinho e a prefeitura de Desenvolvimento Urbano, Valéria Nós queremos ver a possibilidade de"

pode estar no�. O Verbinem. Os vereadores e o uma linha que interligue os bairros da
, �taacabanoprÓximodomingo, presidente do Clic (Conselho de cidade", disse o vereador EvaldoJoão
"e�prefeitoMárioSérgioPeixer; Líderes Comunitários) Ilton Piran, Junckes.da nao '

assmou a prorrogação do questionarama empresasobre algumas OpresidentedaCanarinho,Décio
ontrata p '.

fi'
ar maiS cinco anos. A ,das reclamações mais constantes da Bago, aMUOU diversas vezes estai

e1tura está estudando uma nova' comunidade, comoo preçoou a falta disposto aatender a comúnidade,masropOsta fi
DNS

.com nanciamento do
.

de linhas urbanas. "Os líderes de alguns que as mudanças precisamser estu-

,

(Banco deDesenvolvimento bairros, como Ilha da Figueira e Vila dadas. "Sempre pensamos no coletivo
J

aCionai) p
.

, ara a unplantação do Amizade, reclamam que não há e colocar várias linhas sem estudar as

d Pürtecoletivo próprio, mas não ligação de ônibus entre estas necessidades é onerar os custos do

do�aPüssibilidade deprorrogação localidades eo centrodeGuaramirim. transporte e apopulação pode acabar

coNntrataCom aCanarinho. I Isso é ruim par,ao comércio dacidade pagando a diferença sozinha", deferi-
a ma h- d d d drepres

n a e ontem e para as famílias que precisam usara deu.Aín asegun oBogo uranteos

Vereadentantes da Câmara de sistema de saúde daqui", disse Piram. dez anos emque a empresa trabalhou
ores-que -

d bl 1 d L' dd linh h L'

COtn estão e recesso - Outrosprol emasre ata osroram na ci a e várias' as e orários 10-

parecera '

llolllovida
m a uma reunião a falta de ônibus aos fins de semana, ramimplantados.Mesmosemaprorro-

o \\e d
pelopresidentedaCâmara principalmente embairros afàstadosda gação do contrato aCanarinho deve

reaarM '

ta arcos Mannes e que área rural e a diferençade preçoentre' continuar atendendo a comunidadeVatnpresent dires o etorpresidente linhas próximas. "Quase que todas as normalmente pormais seismeses.

comandos manuais, foi feita em

Florianópolis. "O fato é que nem

todos têm condições de ter' ou

de guiar um carro", pondera.
A Viação Canarinho foi

.contatada pela reportagem por
telefone diversas vezes. O

gerente administrativo Antônio
Carlos Blunk, ficou de repassar
a posição da empresa q-uanto à

exigência de adaptação à

legislação. No entanto, não o

fez. O chefe de fiscalização de
tran sp'o r tes da prefe itura,'
Leandro Schadeck, afirmou que
desconhece a existência da lei.

Art. 50 Os veículos de transporte coletivo a serem produzidos após
doze meses da publicação desta Lei serão planejados de forma a ,

facilitar o acesso a seu interior das pessoas portadorastle deficiência.
§ 20 Os proprietários de veículos de transporte coletivo em utilização
terão o prazo de cento e oitenta dias, a contar da regulamentação
desta Lei, para proceder às adaptações necessárias ao acesso

facilitado das pessoas portadoras de deficiência.
Art. 60 A infração ao disposto nesta Lei sujeitará os responsáveis:
11- no. caso de empresas concessiorrárias de serviço público, a multa
de RS 500,00 (quinhentos reais) a RS 2.500,00 (dois mll e quinhentos
reais), por' veículos sem as condições previstas nos arts. 30 e Só;

"

Parágrafo único. As penalidades de que trata este' artigo serão
elevadas ao dobro, em caso de réincidência.lXrt. 70 O Poder Executivo

regulamentará esta Lei no pr-azo de sessenta dias, contado de sua

publicação.

Descentralizaçao aiuda a
aumentar oferta de emprego

na Regional deVideira.

No's últimos dois anos e meio, o Governo já investiu R$ 15 milhões em

obras e ações na Regional de Videira, beneficiando os sete municípios que
a compõem. Além disso, o apoio da Secretaria Regional foi fundamental
para que diversas empresas conseguissem financiamentos, num total de
R$ 63 milhões. Os recursos foram aplicados diretamente na 'manutenção
e ampliação das vagas de trabalho nos municípios da região. São obras e ações
do Governo de Santa Catarina. Mais um resultado da Descentralização.

Secretaria de Estado do
DesenvolVimemo
Regional emVideira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP JURíDICO
Da arbitrariedade das prisõesde contribuintes
antesdo encerramentodo ProcessoAdministrativo

.

Temos acompanhado através dos noticiários, diariamente, uma forte
tendência do poder público em promover o encarceramento de
eontribuintes inadimplentes, na esperança de que, com esta medida,
se resolverá a notória insuficiência da arrecadação tributária..
Viu-se, nos últimos dias, que a Polícia e a Receita Federal, juntamente
com o órgão ministerial, realizaram duas grandes operações de busca
e apreensão nas empresas Daslu e Schincariol, acarretando, inclusive,
na prisão dos respectivos empresários e executivos. Em ambos os

casos, os propr.ietários só tiveram conhecimento das investigações
quando a ordem de prisão já havia sido decretada.

Observa-se, claramente, que tais prisões são, no mínimo, juridicamente
incabíveis, e causam uma profunda insegurança jurídica em nosso

ordenamento vigente, vez que o fato de "dever imposto" não constitui
cl:rime, nos moldes estatuídos na Lei n 08.137/90, que definiu os crimes

�ontra a ordem tributária.
Na realidade, em nosso sistema jurídico, inexiste prisão por dívida

fiscal, ou seja, o encarceramento de contribuinte por ausência de

pagamento do tributo devido. É anacrônico compelir um devedor

inadimplente ao pagamento de uma dívida, mediante a privação de
sua liberdade.
De fato, somente após o processo administrativo estar

definitivamente encerrado é que o Promotor denuncia o sonegador
para que este seja processado. É uma arbitrariedade prender o

contribuinte sem ao menos lhe dar o direito de defender-se,
atropelando, desta forma, o Estado Democrático de Direito.

A Constituição Federal de 1988 consagra em seu art. 5°, inciso LVII, que

;'ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da

sentença penal condenatória.Salienta-se que a própria Corte Suprema
Já exarou entendimento acerca da arbitrariedade das prisões fiscais,
antes de findar-se o procedimento administrativo, afirmando a

Interdependência existente entre as instâncias penal e administrativa.
Diante deste quadro que se insurge aos nossos olhos, as ações
realizadas pelos agentes da polícia Federal, em conluio com a Receita
Federal e o Parquet, apresentam-se como uma afronta direta a um

;dos mais valiosos preceitos da nossa Constituição Federal, qual seja,
� devido processo legal, englobando, aqui, o contraditório e a ampla
defesa.

Falecimentos
I
:Faleceu às 01 :lSh do dia 20/07,a senhora AlcieraZielsdorfMalheiro,
!com idade de 71 anos.O velório foi realizado na CapelaMortuária da
;Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
iFaleceu no dia 21/07,0 senhorBinoButzki,com idade de 50 anos.O

:velório foi realizado naCapelaMortuária da Vila Lenzi e o sepultamento
ino cemitério da Vila Lenzi.

TRADiÇÃO

sucesso dos vinhos Valduga é

resultado do rigoroso controle que
começa com a seleção das
melhores uvas e vai até o

engarrafamento dos produtos, uma
prova disso é que 20% da produção
dos espumantes é exportada.
Além disso, cada vinho recebe
cuidados especiais, os tintos por

exemplo, amadurecem em

barricas de carvalho, passando para
a cave de envelhecimento. Já os

brancos repousam em pipas de aço
inox durante um curto período
para quemantenham seus aromas

primários, permitindo que sejam
consumidos ainda jovens.

João Valduga falou ontem a

empresários da região e ressaltou a

qualidade nutricional emedicinal
da bebida que conforme a

indicação dos médicos pode ser

degustada em doses moderadas
todos os dias. O empresário
também falou sobre a importância
de saber degustar um bom vinho

começando pela taça adequada e

terminando com o melhor

acompanhamento. Estas dicas
estão disponíveis no site:

www.casavalduga.com.br.

1 º da LeiMunicipal n? 3.883 de
15 de julho de 2005.

Para fazer a inscrição é

necessário apresentar uma foto 3
x 4, fotocópias da carteira de
identidade e do CPF, resumo da
matrícula da instituição de
ensino e valor da mensalidade,
comprovante de residência,
comprovante de rendimento do

requerente e dos familiares. No
caso de algum familiar ou o

candidato ser autônomo ou não

possuir rendimento, é necessário
anexar declaração disponível

Sócio da Casa Valduga visita
a cidade e o Correio do POVQ

o enólogo e sócio, João Valduga falou ontem sobre os vinhos

Prefeitura de Jaraguá do Sul abre inscrições para bolsade estud�
o

DA REDAÇÃO - O benefício é

destinado a estudantes residentes
no município jaraguaense que
cursam ensino superior, em nível
de graduação. Os candidatos
devem ser residentes e

domiciliado em Jaraguá do Sul há

�elo menos um ano, não podem
estar contemplados com

benefício similar por qualquer
outra instituição (inclusive
crédito educativo) e precisam
comprovar condição de baixa
renda familiar - até dois salários
mínimos per capita, conforme art.

iHeloisa Cristina Vanin - Bacharel em Direito - integrante da Cassuli

iAdvogados Associados. .'

I
.

.

Icomunicado -Instituto Gassuli - concurso demonografias

l�t�!1dendO a sOlicitaçõ-es de Institu;çõe� de En�ino Superior e dos

'própríos acadêmicos, resolve-se prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o
,prazo para inscrição dos trabalhos no Concurso de Monografias, ou

[seja, até dia 30 de setembro de 2005.
I
I

.. Saber degustar
um bom vinho é
uma arte, como
ensina João Valduga

DA REDAÇÃO - O enólogo, e

sócio proprietário da vinícola, João
Valduga, esteve ontem em Jaraguá
do Sul para um evento que
aconteceu no Restaurante
Parthenon e aproveitou a opor
tunidade para fazer uma visita ao

Correio do Povo. Estava com ele
o representante comercial da

empresa em [oínvíle, AldoCadorin.
A empresa tem sede na serra

gaúcha, emBentoGonçalves, terra
do vinho e dos espumantes. Com
parreiras no Vale dos Vinhedos e

na cidade de Encruzilhada do Sul,
a Casa Valduga desenvolveu um

padrão de excelência em seus

vinhos, investindo em alta

tecnologia e tradição.
João Valguga está interessado

em ampliar a distribuição damarca
na região do Vale do Itapocu. O

junto à ficha de inscrição,
assinada também por duas
testemunhas. Além. disso,
também deve entregar
declarações da empresa em que
trabalha (se. for o caso) e da

instituição de ensino onde estuda
- confirmando que não recebe
delas nenhuma bolsa de estudos
similar,

O benefício concede um total
de 500 UPMs (Unidade Padrão

,

Municipal) por mês a serem

distribuídas entre os selecionados
no valor de até duas UPMs por

a renda mensal per capil
decrescente dos alunos, Ca
UPM corresponde a R$ 84,Jj,A
inscrições à Concessão de Aux& .,

Financeiro para Alunos de B
.

. Renda Familiar podem ser fei

entres os dias 1 a 5 e 8 aj

agosto, das 8h30min às llhe
13h30min às 16h, naPrefeilu
de J araguá do Sul.O edil I

completo pode ser consultado
Quadro Mural da Prefeitura

Jaraguá do Sul ou no li

www.jaraguadosul.com.br/preki

CORREIO TV redacao@J'ornalcorreiodopovo.comJi. I

Mais um capítulo
.

A crise entre Adriane Galisteu e Silvio Santos parece
não ter fim.Depois de duas semanas discutindo

asperamente com o chefe, tendo faniquitos nas

gravações e reclamando abertamente de seu

programa para a imprensa, Adriane recebeu uma

dura final: ou acata as ordens ou vai para a

famosíssima e desagradável "geladeira" do SBT. Seu

programa tem dado ibope baixo, embora ainda

esteja na frente da �ecord no horário: na média dos
últimos dias, 5 pontos contra 4 da emissora da Barra
Funda.

Motivos
Galisteu diz abertamente que não suporta mais

comandar games."lsso é coisa para a Angélica" (da
Globo), teria chegado a resmungar durante a gravação
de "Charme': Só que Silvio Santos quer mais games no

programa, que tenta imitar o famoso "Hola Suzana;da
TV argentina.

Dercyvítima
A humorista se irritou com Vesgo e Ceará depois da
festa de seu aniversário de 98 anos, quarta-feira em

São Paulo. Eles levaram uma ambulância com dois
bonitões do Clube das Mulheres na porta da festa.

Quando Dercy Gonçalves foi embora, de madrugada,
os caras começaram a fazer strip-tease para ela. A atriz

jogou a bengala em cima deles. Para acalmá-Ia, seu

amigo Julinho do Carmo a levou a um bingo. Dercy

I� g_a_n_h_ou_três
vezes. Levou embora quase R.S 1.000.

Em breve li
Rita Lee está em Miami vendo televisão como uma louca para buscar inspiração para seu

novo programa no GNT.A roqueira volta dos Estados Unidos no final do mês e deverá

gravar o primeiro programa no dia 9 de agosto. Com estréia prevista para o início de

setembro, a atração terá a participação do marido da cantora, Roberto de Carvalho,

Recauchutada
Ana Maria Braga saiu de São Paulo na terça-feira, depois de seu

programa, e foi direto 'para o Projac, onde gravou uma

participação especial no "Cassete & Planeta" que vai ao ar semana

que vem. Ela entrevistou Hélio de la Pena, ou melhor, o Dr.

Armando Rego, especialista ,em plástica nos glúteos, que ensinou

a fazer lombo em fôrmas especiais. Quem também entrou na

dança foi o papagaio Louro José, que mostrou seu novo "popó" .

Luma e as encrencas
o jornal inglês The Independent, de ontem usou indevidamente a imagem de Luma de .

Oliveira (foto) que ilustrou uma reportagem sobre prostituição. No tablóide, ela aparece
desfilando como rainha de bateria, para ilustrar uma matéria sobre o escândalo que
envolve executivos da Volkswagen com políticos alemães e prostitutas brasileiras,

.,

Indignada, Luma acionou seu advogado, Michel Assef que, além de pedir uma retrataça�
também vai processar o periódico especializado em economia. "Luma acha que essa

. irresponsabilidade �e
um jornal estrangeiro
denigre, não apenasa
sua imagem, masada
mulher brasileira, O

Michel Assef já está se

comunicando coma

redação do jornal em
Londres via telefone,e

,

d'd s
vai tomar as me

I �
� judiciais cabíveis, aléfil

, enw
de um esclareclm
do The Independen\
por ter usado 110indevidamente a o

da Luma" contoU o
.

,

de
irmão e assessor
tuma

Ibope
O último capítulo de "Esmeralda;do SBT, registrou na terça-feira
sua maior audiência. Deu média de 18 pontos e picos de 24 em

São Paulo.
.

Fora de forma
Quartz, o cão-guia da raça labrador que pertence a Jatobá,
personagem de Marcos Frota em "América; anda meio

cabisbaixo pelo Projac. É que foi obrigado pela veterinária ii fazer
um regime severo. O danadinho engordou oito quilos desde o

início da novela, em março. De 37 quilos, pulou para 45. Mas, com
muita ração light, vem se recuperando: já perdeu três. Quando
chegar a 37 estará liberado pela médica. Até lá, no entanto, nada
de guloseimas e muita malhação.

Em breve
Angélica está tão entrosada com a equipe do "Fama"Rue vai

aproveitar todo mundo para fazer seu novo programa. A nova

atração terá direção do diretor Boninho e toda a equipe de

produção está escalada. A proposta é começar o trabalho logo
após o "Fama" terminar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Começa hoje a quarta etapa
acionai de Rali em Pomerode

, Trinta pilotos de
! do o Brasil

'isputam a prova
ln três categonas

Brasileiro do Rali de Velocidade deve movimentar a cidade de'Pomerode a partir de hoje

Governo de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

i POMERODE
- Uma opção

:'ferente para os amantes da

locidade. Começa hoje a 4a

iapadoCampeonato
Btasileiro de

,

ideVelocidade, em Pomerode.

19h30 os pilotos farão uma

ada promocional em frente ao

dío daPrefeitura de Pomerode,
.

a competição acontece mes-
� amanhã, às 8h30, na localidade

f'Ribeirão Herdt, que fica a cinco

ômetroS do centro da cidade.A
da estáprevista para às, três da

,

enaRuaVale doSelkePequeno,
"00metros antes da IgrejaMartin
)her, no cruzamento com a Rua
,

derichScheiwe. no sábado à noite, com um jantar Copa Peugeot. "Estamos com tudo correndo com um carroA6 que é

":. Segundo o presidente da e a entrega da premiação. ' praticamente pronto para a prova. diferente do que usávamos antes.

ME (Comissão Municipal de A quarta etapa do Falta somente o acerto final que Temos evoluído a cada prova e o
"

ortes), Godofredo Burger, é a ' Campeonato Brasileiro de Rali terá será feito amanhã" .dísse Roland carro está mais confiável, Se tudo

"meira vez que a cidade recebe 181 quilômetros sendo que 105 de Koller, chefe de equipe. der certo podemos brigar por um
lha etapa nacional desta trechos cronometrados e 76 de . Para a dupla Bernardo Koller pódio", comentou Bernardo. Já a

odalidade.Pomerodecontacom deslocamentos. A equipe Koller e Rafael Baggio que disputa na outra dupla da equipe, Rafael

mrepresentante na competição: Motorsports já está em Pomerode categoria A6, a expectativa é de Koller e Marcia Schaefer que
fael Túlio, que ocupa a nona montando sua estrutura de apoio muita velocidade para andar na disputam na Copa Peugeot tem

alocação na categoria A2, mas e finalizando o acerto dos cimos "frente.r'Térrios bons �ó'nco�ientés . andado rápidb; ''mas'; 'nãô tem

ue compete pelo Paraná. O que disputam na categoria A6 com muiEa, �,�l:'er,iê!:��� ;e� n?�s?, r cons�\�,���9 /;ta�c,a�,�.�Jt.ws no
, ncerramento da competição s�rá (carros 1.6 com preparação) e na categoria. Esse 'é nosso primeiro ano campeonato.

' ,

plll "- II�--�--��--------------�----------------�,
I

;;:

EDITAL N° 002/200S/PMJS
Ir

{) Município de Jaraguá do Sul, através da Prefeit�ra Municipal de Jaraguá do Sul, torna público para

?nhecimento dos interessados que se encontram abertas as inscrições para a Concessão de Auxílio
Jtnanceiro para Alunos de Baixa Renda Familiar, residentes no Município de Jaraguá do Sul e que
cursam o Ensino Superior, em Nível de Graduação, nos termos da Lei NO 3.883/2001, de 15 de julho de
2005, regulamentada pelo Decreto N° 5.45412005, de ,15 de julho de 2005.

l·DAS INSCRiÇÕES

1, Período

is inscrições far-se-ão no período de 01 a 09 de agosto de 2005, na Prefeitura Municipal de Jaraguá do

ul',em formulário próprio.
�s f�c�as de inscrição podem ser retiradas na Portaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, nas
InstitUições de ensino superior e no sitio www.jaraguadosul.com.br/prefeitura.

I 2· Horário
De 2' a 6' feira, das 08h e 30min às 11 horas e das 13h e 30min às 16h e 30m in.

3· Requisitos '

�Iser residente e domiciliado no Município de Jaraguá do Sul, a pelo menos 01 (um) ano; ..

Cursar Ens'lnS., -

I

cl nã
o upenor em Nível de Graduaçao;

inclao.ser cOntemplado com benefício similar ou outra forma de auxílio por qualquer outra instituição,

di auslve crédito educativo;
.

el c�resentar a documentação exigida, na forma do item 4 deste Edital; ,

jUlho�provar.condição de baixa renda familiar conforme art. 1°, § 2°, Lei Municipal n° 3.883 de 15 de

rnens ,e 2005 ':0.benefício do Auxílio Financeiro poderá ser concedido, desde que a renda familiar
a per cap/ta não ultrapasse 2 (dois) salários mtnimos":

_-

4 D
.

.

.

ocumentação
.

ai fotocó '

.

'

bl re
pia da Carteira de Identidade e CPF;

cl co�mo da matrícula da instituição de ensino e valor da mensalidade;
,

d) se /�ovante de residência, conta de água, luz ou telefone recente;

com a

o �?Orador de alguma empresa, declaração do setor competente, de que não é beneficiado

el dec�XI I� na mesma;
,

como,�raiao �a instituição de ensino superior de que não concede bolsa ao aluno requerente, bem

fi Com
ec araçao de que o mesmo não recebe qualquer outro benefício através da instituição;

gl casoprovante de rendimento do requerente e familiares.

disPoní� ;�quere,nt.e ou algum familiar seja autônomo ou não possuir rendimento, anexar declaração
hlo, fote Junto a ficha de inscrição, assinada também por duas testemunhas

o'3x4. .

LINHA 'DE FUNDO____,
-1JULlMAR PIVATTO I

I

'. !

I
Começa hoje em Itajaí a Olesc (Olimpíàda Estudantil de Santa I
Catarina) e Jaraguá do Sul chega mais uma vez com promessa de !
trazer bons resultados. Sempre se destacando pelo trabalho de I

base (a competição é para atletas até 16 anos), o campeonato I
vem rendendo mais frutos para a cidade. No ano passado, a I

delegação jaraguaense terminou em segundo lugar com 80
? I

pontos, atrás apenas de Joinville, que ficou com 130 e é candidata
'

·1
ao tricampeonato da competição.Trêsmodalidades conquistaram ,!
o outro no ano passado: xadrez feminino, handebol masculino e I

)

j
natação feminina, esta última é tetracampeã da competição. Fica ,I

a torcida pára mais um bom resultado. IMais um Realidad� II\

Escrever sobre demissão de Enquanto a maioria dos clubes
técnico no Brasileirão já está brasileiros vivem na "pindaíba; \!
virando rotina. Mas sempre com salários e folhas de Iexiste a curiosidade para pagamento cada vez I

saber quem será o próximo. menores, na Europa a !
Ontem quem colocou o realidade é outra. Os clubes 'i
cargo à disposição foi do Campeonato Alemão 'i.
Estevam Soares, que estava

, gastarão, na próxima
I

��o���a;:e������ �r�i�I���r :��!o;�!a���iC:.il������o I,
depois do empate em 1x1 Bayer de Munique tem a folha IIcom o Paraná. O motivo não de pagamento mais alta: 60
foi explicado. Agora começa milhões de euros e o Mainz I

as apostas para descobrir tem a menor: 11,5 milhões de Iqual será o próximo. euros. Não é à toa que todo

IIIjogador sonha em ir para lá.
'

Tragédia

I

Olesc

Mais um jogador morreu
em atividade. Iker

Carlos Barbosa
O time de Carlos Barbosa,

Pancorbo Santamarta, 24 próximo adversário da
anos, da quarta divisão da Malwee, estreou seu técnico
Espanha, morreu na quarta- novo na última quarta-feira.
feira durante o primeiro Ricardo Menezes dirigiu o

treino do time depois das time num amistoso com o

férias. Depois de 50 Três Coroas, clube da segunda
minutos de exercícios divisão do futsal gaúcho, com
físicos, ele caiu em campo. quem-a ACBF empatou em

Os médicos bem que 1x1. Mesmo não estando no

tentaram ,sP,,c, ,9, r,r.e,· -:'.,0, ,rna.,s,,','" I Ih t I".". .
. ',' , .�,'" me OI> momem o, o c asslco .. ", 1

não conseguiram. de segunda-feira promete.
I. \ �Sl .. ''';;.;. j ]ulir'nar@terra.com;br

4.1 A não apr�sentação de todos os documentos acima relacionados inabilita o processo e inviabiliza

a concessão da bolsa.

4.2 O candidato deverá revisar a ficha de inscrição e verificar a exatidão das informações nela contidas,
tornando-se, após a assinatura, inteiramente responsável pelas mesmas.

4.3 As informações deverão estar preenchidas sem rasuras.

4.4 Não poderão ser anexados doéumentos a ficha de inscrição posteriormente a entrega da mesma.

II - DO BENEFíCIO
O beneficio constante do presente Edital será distribuído conforme a renda mensal per capita
decrescente dos alunos de baixa renda, no valor de até 02 ( duas) UPMs ( Unidade Padrão Municipal
)per capita, num limite de até 500 (quinhentas) UPMs mensais.

III - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS E FINAIS

1· O candidato que não apresentar a documentação solicitada será inabilitado; ,

2- O candidato beneficiado com o auxílio financeiro fica sujeito a prestação de serviços de relevância

comunitária, à Administração Pública, sempre que houver necessidade, não ultrapassando o limite de
08 (oito)horas semanais.

3- O trancamento ou desistência do curso, faz com que o benefício do aluno seja extinto.

4· Considerando o volume de serviço para os profissionais que compõe a COMISSÃO ESPECIAL, sendo
tanto funcionários da Prefeitura que tem outras funções, quanto estudantes que trabalham em

empresas, a divulgação dos alunos beneficiados ocorrerá da seguinte forma: -Dia 22 de agosto de

2005, divulgação da listagem não oficial, tendo o estudante o prazo de 02 (dois) dias para entrar com
recurso (dias 23 e 24de agosto de 2005) no Setor de Protocolo (Isento de Taxa) da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, no horário de atendimento do Protocolo;-Dia 30 de agosto de 2005, divulgação da

listagem oficial. A divulgação das listagens �Já no mural da Portaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, nas instituições de ensino superior e no sitio www.jaraguadosul.com.br/prefeitura.

IV - DAS PENALIDADES:
1- Os alunos beneficiados pelo auxilio financeiro que consta dalei nO 3.883/2005, em que for constatado

qualquer irregularidade durante a seleção ou a qualquer tempo após a concessão da referida bolsa,
perdem o direito ao auxílio financeiro.

E para que ninguém alegue ignorar as informações acima citadas, o presente edital será afixado no

Quadro Mural e publicado em resumo em jornal de circulação local.

Jaraguá do Sul, 19 de julho de 2005.

ANESIO LUIS ALEXANDRE
Secretário de Educação

NILDA NEVES SANCHES BERTOLDI
Secretária de Desenvolvimento

Social e habitação

JEAN CARLO LEUTPRECHT
Secretário de Cultura, Esporte e Lazer

.J
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81 ESPORTE
COMEÇA HOJE

Futsal feminino abre
a Olesc em Itajaí

JULlMAR PIVATTO

iii> Equipe jaraguaense
faz o primeiro jogo
do dia contra

Florianópolis,

)ARAGUÁ DO SUL - A primeira
equipe jaraguaense embarcou ontem
para Itajaí, onde a partir de hoje
acontece a 5ª edição da Olesc

(Olimpíada Estudantil de Santa

Catarina). O futsal feminino fará o

primeiro jogo d� competição, às 8h30
de hoje, contra Florianópolis, no
Ginásio daMBB. Quem também
estréia hoje é o handebol feminino,
que joga às duas da tarde contra

Blumenau, alémdo tênis de campo,
onde o feminino enfrentaJoinville às

duas da tarde e omasculino joga uma
hora depois contra o vencedor do
confronto entre lndaial eChapecó.

Com cinco vitórias em cinco'

jogos na' fase classificatória e a

liderança doCampeonatoEstadual,
o futsal feminino chegacomo um dos
favoritos ao título. "Nosso objetivo é

ficar entre os quatro melhores. Daí

pra frente é conseqüência do jogo",
disse otécnicoMaurícioBerti.Abase
do time é a mesma do ano passado,
mas que não chegou a se classificar

para a fase Estadual. ''A..única coisa

que pode atrapalhar são possíveis
contusões ou suspensões. Estamos
comumgrupohomogêneoneste ano
� elas estão em forte ritmo de

competição", explicou ainda o

treinadorNoúltimoconfronto contra
Florianópolis, adversário de hoje, o
time jaraguaense venceu por 7x3 e

Berti acredita novamente.na vitória.
O tênis de campo embarca às

8h da manhã de hoje com cinco

atletas: Bruna Finger e Joana Lenzi
no feminino e João Guilherme

Depiné, ThiagoRonchi e Everaldo
José V�ss [únior no masculino.

Segundo o técnico da equipe,
Paulo Ferreira da Silva Neto, a

intenção é terminar entre os cinco

melhores da competição. "Temos o
reforço da Bruna, que veio de

Chapecó, que é uma boa atleta.

Apesar da pouca idade do nosso

grupo, temos chances de, brigar
pelas primeiras colocações".

, O handebol feminino chega
com o atual vice-campeão Esta
dual, na competição que foi
disputada no último fim de
semana em Jaraguá do Sul. A

exemplo do tênis, a equipe
também é jovem, pois das 12

jogadores apenas três estão na

idade da tategoria (16 anos).
Segundo a técnica Rosilete de'
Souza, o objetivo é passardaprimeira
fase para tentar chegar entre os três

melhores. "Teoricamente, o time

mais forte da nossa chave é

Criciúma, que já ganhou duas vezes
de nós neste ano. Devemos passar
em segundo lugar e já enfrentar o
primeiro do outro grupo".

Hoje, às 18h, embarcam para a

competição as equipes do atletismo
(masculino e feminino), handebol
masculino, tênis demesamasculino,
vôlei feminino e xadrez (masculino e

feminino). Amanhãque viaja são as

equipes do basquete (masculino e

feminino) e o futsalmasculino.

Futsal feminino - Chave B

Programação dé hoje

Futsal Feminino - AABB Tênis masculino - Itamirim
1�_1itlffl.lf'.Q1II;I""'Qht{i1l"Yl0@.w::m&���(@.Jffiill��*�%�érk�Jtt,_.�'f1
9h - São Miguel do Oeste x

9h30 - Jaborá x Vargem Bonita Joinville /

'

lIa,....._..I�.ltilifll:.'II.
11 h30 - Fráiburgo x Brusque 9h - São José x Blumenau

���.�!!"���!I��!I::!!.I�Ç�l
Cerqueira
••Ii(i)fW,Th.ml'.llmI��f1it."'villwmtL(oN.M:_@&]._::�é%"�:<,"*,q,Wf:", .... J%·:::"Jifat�t_)�;ltà <:�.xm
15h30 - Itapiranga x ltajaí

, Chapecó

.,._--�-----------------
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Sentimos orqulho em completar 25 anos de
atividades. Ao lonéo dessa htstérta
procuramos aliar sempre nossos serviços a

qualidade com maior objetivo: satisfazer
nossos clientes, consumidores, fornecedores
e a sociedade em éeral. Aérad,ecemos a

nossa equipe de trabalho que representa a

Instaladora Elétrica Conti com seriedade e

competência éarantindo assim nossa

trajetória de sucesso.

Malwee venceloaçaha de virada em Laurentin
LA�OJARAGOÁDOSUL

Em mais um compromisso pelo
Campeonato Estadual, a Malwee
teve dificuldades, mas venceu o

Joaçaba por 6x4, ontem, em

Laurentino. Com força máxima, a

não ser pelos desfalques de Leco e

Márcio, o time do técnico Marcos
Moraes teve que virar apartida para
vencer,William (2),Chico (2),Xande,

,

eMarcinho fizeram para aMalwee e

Giovaní (2), TiagoeCaçamarcaram
para o time do Oeste. O próximo
compromissodos jaraguaenses serána
segunda-feira; às 19h15, contraCarlos
Barbosa forade casa, com transmissão

daSporTV.
Mesmo melhor em quadra, a

Malwee acabou tomando o ptimeiro
gol aos dezminutos, quando o goleiro

Luiz chutou forte eGiovani desviou
de cabeça. A Malwee criava boas
chances,mas esbarravana fortemarc
ação do adversário. O empate saiu

quando faltavam seis segundos para
o fimdoprimeiro tempo, comWilliam.

No segundo tempo, quem
marcouprimeiro íoijoaçaba, aos 7'20".
Depois de umbate-rebatenaentrada
da área, Jaime tocou para Giovani
:fuzer2x1.Aosnoveminutos, após uma
confusão, Xoxo foi expulso. Mesmo
com uni. homem amenos, aMalwee

conseguiuviraro jogo comWilliam e

Chico.Aos 13minutos, depois deuma
jogada rápida, Tiago empatoumais
uma vez. Aos 14'30", Xande acertou
um bonito chute de primeira e fez
4x3. O quinto saiu aos 17 minutos,
comChico chutando forte. Faltando

30 segundos par terminarojg;
diminuiu para o Joaçaba e,

finalzinho da partida, o goll
Marcinho chutou forte parade'
placar em 6x4.

ARQUIVO CORREIOKEIM

Robinho abre mão do dinheiro e sai do Bant
DAREDAÇÁO-O procuradorde

Rabinho,WagnerRibeiro, depositou
US$ 30milhões na conta do Santos
ontem e disse que a ida para o Real
Madrid será confi.rinada empouco

tempo, assim que o trâmite

burocrático for concluído. Para ver o
fim da 'novela que se arrasta há quase
um mês, o atacante, segundo seu

empresário, abriu mão dos 40% da
multa rescisória deUS$ 50milhões a
que teria direito.

"Essa carta fordepositada por
causa penal.Não houve negociação
com G Santos. Depositei US$ 30
milhões na CBF para que sejam
repassados aoSantos, Agora é só uma
questão de horas para ele realizar seu
sonho de jogarnoReal", disseRibeiro,
por telefone, ao site do Terra. O

empresário levou uma cartabancária

no valor da transação até a sede da

Confederação Brasileira de Futebol,
,

no Rio de Janeiro, e disse que só

aguarda .o Certificado de
Transferência Internacional, emitido

,

pela entidade, para viajar com
Rabinho. De acordo como agente, o
documento deve ser emitido em no

máximo três dias.
Assim, com a carta bancária,

segundo Ribeiro, o Santos fica

impossibilitado de barrar a

transferência, já que recebe

integralmente a quantia a que teria

direito (60%) se fosse paga a multa
rescisóriaprevistano contrato -US$
50milhões. O cl�be brasileiro ainda
não se pronunciou sobre o caso,mas
desde o início vem dizendo que
Rabinho só teria direito a receber se

fosse vendido.

• Desde que voltoU da
"el

Copa das Confederaço
's

no começo deste me ,

Rabinho recusou-se a

treinar no SantoS em
.

. 'ncia do
protesto à inSiste

'tar um!
clube em não acel

d 'd
oferta do Real Ma ri .

d novel!• Para ver o fim a

h· quaseque se arrasta a

um mês, o atacante, "

esano,
segundo seu empr

abriu mão dos 40% d;ll�
multa rescisória d� �ireitO
milhões a que tena
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A artista Rosemarie Borgmann também usa a linha ferroviária como fonte de

inspiraçãoefaz um "Tributo ao guarda de cancela". Rosemeire é detalhista é em

seu trabalho dá para perceber QS detalhes de um instante, captados pela mente da
artista tal qual uma máquina fotográfica. Celaine Refosco também apresenta a

sua visão do trem, mas optou por representar a estação ferroviária em um dia
.dnzento, bem próprio de Jaraguá do Sul. .

A força do trabalho operário e a árdua tarefa dos agricultores também estão

representadas nesta exposição. O chargista Fernando Bastos usou e abusou de
todos os símbolos e fez um painel em acrílico sobre tela de 1,60 por 0,80 batizado
de "Vale de Sonhos e Conquistas". Edson Chalinski decidiu por �ma visão mais
moderna dos velhos símbolos e criou, em óleo sobre pastel "A história é feita de

pessoas através' dos sonhos".
Além dos já citados, estão participando do concurso os artistas Marisa Kauífamnn,
Lourival Marcos, Jordana Bona, Daniel Fagundes, Ângela Floriano, Magda Stahlke
e Thamy Secco.

Quem quiser conhecer a história da cidade pela perspectiva dos artistas plásticos que
vivem e trabalham em Jaraguá do Sul deve visitar o Museu Emílio da Silva para
coníerir.as várias imagens que representam o município, que completa 129 anos na

segunda-feira,25 de julho. São obras de 12 artistas e que foram selecionadas a partir
do concurso "Pinte a História de Jaraguá", promovido pela Fundação Cultural. A
premiação dos vencedores acontece no dia 1 o de agosto. Serão premiados dez
trabalhos, que passarão a pertencer a Fundação. As inscrições ocorreram no período
de 1° a 30 de junho.
Em todas as 12 visões pictóricas da história de Jaraguá do Sul se percebe a exploração
do trem e da estação ferroviária como ponto de referência. A"artista plástica Valdete

" Hinning é uma apaixonada assumida pelei trem, tanto que usa a imagem em vários
trabalhos. "Foi através da estação ferroviária que a cidade cresceu. O ir e vir das

'

pessoas. O progresso e a formação da cidade e de novos costumes. Tudo veio através
'dos trilhos", explica a artista, que está expondo um trem em estilo futurista em técnica
mista sobre tela.

"Ajap e os

colonizadores
-

A Ajap (Associação Jaraguaense de Artistas
Plásticos) também está homenageando a

cidade com uma" exposição sobre os

colonizadores, aberta ontem à noite, no

Museu Emílio da Silva. Participam cinco
artistas: Arlete Schwedler, Rosemarie
Borgmann; Erecê d'Aquino, Magada Stahlke,
Marlene Mann e Valdete Hinning. Rosemarie
participa com dois óleos sobre telas que
revelam a befeza e a tranqüilidade da

, paisagem rural do município.
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I CIN PROGRA
,.,

ÇAO DA GIÃO I,
De 22 a 28 de julho

�hop'� ". _".�ax��<;>� .�.A

Blumenau - Rua Sete de Setembro. Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan

FILME/HORÁRIO SALA FILME/HORÁRIO
Madagascar
13:45 -15:30-17:15 Guerra dos Mundos

14:30 - 17:00 - 19:30 - 21 :50Gerra dos Mundos
19:00-21:15

As Aventuras de Sharkboy
14:10- 16:00 - 17:50 - 19:40 - 21 :30Robôs

14:15 -16:00 -17:45

A Fantástica Fabrica de Chocolates
14:15 - 16:30 -18:45 - 21 :00 AV

A Família da Noiva
19:30 - 21:30 3

Madagascar
15:30 -17:30 -19:20 - 21 :15

4
Pokemon
13:45

Joinville - Rua Visconde de Taunay
.

SALA FILME/HORÁRIO
Batman Begins
21:20

Sr e Sra Smith
22:00

Herbie
14:00 - 15:50 - 17:40 - 19:30

Quarteto Fantastico

14:PO -16:30 - 18:45 - 21 :30

Quarteto Fantástico
13:30 - 15:40 - 17:50 - 20:00

Guerra Dos Mundos
14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00 A

6
Madagascar
13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:20

3 A

Batrnan Begins
21:20

Á3 Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/P - Policial! S-Su5pen5e/ DC - Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/F-Ficção

'�'I___1c,uL
GENSCAR mm

JULHO/20051
SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA Contato: 2752477 - 370 6488

FUNDADA EM 08:06-1956

')

28 SCAR
Grande
Teatro

IUM POUCODA HISTÓRIAI
Ii)'Ce
@::::;o

[I� �,�iVi,'in�sic�s
:proporcionar lazer aos ciados e comunidade;
! .-

.Nos anos 80, passa a<realizar suas atividades em sede
iprópria, realizando urna grande conquista e um

'grande crescimento no desenvolvimento do trabalho.
!Com o reconhecímepjo'lnüniclpal, estadual e federal,
começou a surgiranêcessidade de um espaço mais
struturado. Foi n momento que iniciou a

stfução dg C Cultural de Jaraquá do Sul.

"

os anos 50, quando foLconstituída oficlalmentepér
arte musical, o teatro, o canto e o ballet, além de

\<d

A� ofersee se, .' CltivJàades em di\(ersa� áreas
'

jiara contemplaras dífer�ntes manifestações artísticas.

Missas Informativo Paroquial
23/24 de julho

NOSSA MENSAGEM

"Queremos ver Jesus: Caminho, Verdade. e
Vida!!"

1 '70 Domingo do Tempo Comum
Jesus, o tesouro que nos preenche!!

SABADO
15h30 Matriz '

19hOO São Luiz Gonzaga
17h30 São Benedito
17h30 Rainha da Paz

19hOO Perpétuo Socorro
19hOO Matriz

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

08h30 - São Cristóvão
10h30 Rainha da Paz

I Deus é coração aberto para nós:"pede o que desejas e eu te darei!':Mas, que

I. saibamos pedir-lhe o que há de melhor:"um coração sábio e inteligente';
[ capaz de discernir entre o bem e o mal'; que não se iluda com pedras de
I pouco valor,mas que descubra aquela de "grande valor" e venda tudo para
,1 comprá-Ia na alegria! A pérola é Jesus. Compra-Ia é fazer de tudo para serm como Ele a fim de que ele seja o primogênito numa multidão de irmãos"!

�� .�... 17e-.,·

�y�'� �� a...,.,.".�'S<",�

I CI
Incidente em Antares
No centenário de nascimento de €rico'
Veríssimo, a Globo Marcas em parceria com a

Som Livre lança o DVD "Incidente em

Antares", minissérie baseada no livro
homônimo do autor. Com muito humor e
doses de realismo fantástico, tal qual a obra
original lançada em 1971, que retrata a

/ sociedade brasileira da época, a trama conta
a aventura de sete defuntos que não são
enterrados por causa de uma greve geral.
Exibida pela Globo em 1994, a série teve
direção geral de Paulo José, e entre outros

grandes nomes da dramaturgia brasileira,
um elenco formado por Fernanda
Montenegro, Gianfrancesco Guarnieri,
Marília Pêra, Paulo Betti e Diogo Vilela. O
disco, com edição especial de
aproximadamente três horas e meia,já está
no mercado. No conteúdo extra, o público
poderá assistir a entrevistas com o elenco e

a bastidores gravados na época, além de um

depoimento recente de Carlos Manga.
Minissérie de TV - Ano: 1994 - Duração:
210 minutos - Cor livre Lançamento em
OVO

\

ONG-BAK - Guerreiro Sagrado
A Ásia mandou seu novo dragão no filme
mais esperado desde os tempos de Bruce
Lee. Ação de primeira qualidade, com golpes
como você nunca viu. Uma pequena vila do
interior do país corre grande perigo depois
que seu grande protetor, a estátua sagrada
do Buda Ong-Bak, é roubada. Com toda
determinação e coragem, um jovem
guerreiro é designado para rec_uperar a
estátua e livrar a sua vila de uma terrível
maldição.
Ação - Ano: 2004 - Duração: 105 minutos
Cor 14 anos Lançamento em Vídeo e

OVO

Popeye: à Procura do Vovô
Popeye e sua turma estão de volta para uma

nova aventura cheia de mistérios e muitos
perigos. Popeye tem um pesadelo com o

vovô, que precisa de sua ajuda. E parte em

busca de vovô nas águas profundas do Mar
do Mistério, no perigoso Reino da Bruxa do
Mar.Mas ele não está sozinho. Brutus; Olívia,
Dudu e Gugu também embarcam no navio
de pesca de Popeye, além de muitas, mas
muitas latas de espinafre
Infantil- Ano: 2004 - Duração: 47 minutos
- Cor Livre Lançamento em Vídeo e OVO

Churchill: Detonando a História
Um dos momentos históricos mais

importantes para a Inglaterra agora são
vistos através das lentes cômicas de

Hollywood. A indústria cinematográfica
americana está produzindo um filme sobre a

Segunda Guerra Mundial.No primeiro dia de
filmagem, um ambicioso executivo do
estúdio percebe que um homem velho com

um charuto não é atraente para o filme. E
muda a história colocando em seu lugar o
cara mais safado da história para vencer,a
guerra.
Comédia - Ano: 2004 - Duração: 83
minutos - Cor 14 anos Lançamento em

'

Vídeo e OVO
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Trufa Deliciosa
Ingredientes: Meio quilo de chocolate meio-amargo picado; 2 xícaras (chá) de cremede leite;
250 gramas de chocolate em pó.
Preparo: Derreta o chocolate picado em banho-maria. Retire do fogo e acrescente o creme

de leite. Misture bem e deixe esfriar. Leve a geladeira por doze horas. Retire da geladeira e,

com as mãos untadas, faça bolinhas dessa massa e passe pelo chocolate em pó.
Variação: Se quiser, acrescente uma colher (sopa) de licor de cacau na massa de chocolate

antes de levar a geladeira.
.

Brioches de,Chocolate
In,gredientes: 300 gramas de farinha de trigo; 3 ovos; 100 qrarnas d . anteiga;mel
xícara (chá) de leite; 50 gramas de banha; 1 colher (café) db sal; 1 colher (sopa) de
fermento; 200 gramas de chocolate. "

Preparo: Bata as claras em ponto de neve e junte as gemas. Bata no ente'e misture o

demais ingredientes, exceto o.chocolate, alternando a farinhade trig!1! e o ferrnento. Lev
para assar em forminhàs untadas. Derreta o chocolate em banlRo-m��j�;J� pâsse .50 '

'

brioches. "

I5
a chegada do inverno, é natural que as pessoas fiquem mais em casa.

CO�tir a um vídeo em boa companhia é uma excelente opção e para dar

Asslsabor especial a tudo isso, que tal algumas delícias de chocolate? São

u,mp1es e rápidas de fazer. Experimente,
Sim

Bombom% de Grego
redientes: 1 lata de le�te.c�n.densa�o; 25? gramas de biscoitos tipo champaqne: 3 colheres .

In9
) de chocolate..

em po; 1 xicara (cha) de licor de cacau;400 gramas de cobertura de chocolate ao

(sopa . " *li.
.

leite.
.

Preparo: Passe os

biscoitoS na
....

liquidificador, Leve ao
fogo juntamente c��
leite condensado, o�
licor e o chocolate em

I pó.cozinhe,rexe�clo
,

sempre, até soltar8a·;

panela. Depois de frio,
modele no fÇ>rmat�\9ue
desejar e bal'lhe na';;j'
cobertura de chocolate

ao leite derretida em

banho-mariá. Décore a

gosto e sirva.

Se preferir, b91nhe o [>
Bombom de G rego em

cobertura de chocolate

meio-amargo

}Docinho de Chocolate
,
! Ingredientes: 250 gramas de chocolate ao leite; 100 gramas de coco ralado; 200 gramas de ameixas
,

pretas picadas; 100 gramas de uvas passas, sem sementes; 100 gramas de nozes picadinhas .

. Preparo: Derreta o chocolate em banho-maria. Mexa e junte os demais ingredientes. Coloque às

colheradas sobre uma folha de papel alumínio e espere esfriar..

Novo vírus rouba dados e

desinstala anti-spyware 'da MS
uma série desenvolvida para inutilizar a·
nova ferramenta", afirma Graharn Cluley�
consultor da empresa britânica de

segurança Sophos.

Um nGvo,ivírus., o Bank-Ash.A, utiliza
falhas de?s'egurança no sistema'
operàtioPlal'Windows para roubar

informa��es do-usuário-quando um

pirata tem acesso a dados bancárias,
por exemplo, pode obter vantagens
financeirais movimentando a conta do
internauta. A praga também Impede
que o MIcrosoft Anti Spyware, .

ferraQ1enta da Microsoft ainda em
{}�

�ersão beta, alerte os usuários sobre

mstalaçàâ de proqarnas maliciosos.
Essa é a principal função da '

ferramenta gratuita oferecida pela
empresa Bill Gates.

/
"Conforme aumentar a adesãoao

progama, veremos mais pragas que
tentarão lnvalidá-lo", continua. O. grupo
britânico, responsável pela identificação
da praga, não detalhou como acontece

a invasãd.
.

'

.

De acordo com a 'companhia, o código
malicioso tem como principal alvo
osinternautas correntistas dos bancos
britânicos Barclays; Cahoot, Halifax,
HSBC, Lloyds TSB, Nationwide, NatWest e
Smile.fiEsse vírus pode ser o primeirode

<Q)
TecnoFlex

Desenvolvendo Soluções

473717676

www.tecnoflex.com.br

I f soft
sistemas

473716864
·www.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão,

473717764
www.centrium.com.br

liiI

e icroinformática
472751968

www.icroinformatica.com
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"Melhação" comemora
um.a década no ar
Por Erica Guarda/GB Edições

A novelinha para adolescentes chega aos 10
anos com uma audiência de dar inveja à
concorrência

Um clima descontraído marcou a festa de 10 anos de

"Malhação". Autores, diretores e elenco de diversas
temporadas se reuniram no último dia 14, no Spazio, um
espaço na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os
convidados começaram a chegar às 21hOO e foram
tomando conta do ambiente. Lounds com uma cenografia
colorida e uma pista de dança animada garantiram o tom

jovem do evento.

Em cada canto, observava-se também um reencontro

emocionado. Era o momento de matar a saudade de atores

e equipes que trabalharam no programa. Sorrisos não
faltaram quando o diretor de núcleo Ricardo Waddington
pegou o microfone e convidou os presentes para assistir à

exibição de um clipe preparado por ele. "Tentamos colocar
imagens de todos que passaram por (vialhação", explicou.
Logo depois, no telão, cenas e brincadeiras desses 10 anos

de novela.
Mas as homenagens não pararam por aí. Já na entrada, os
convidados encontraram uma projeção dos nomes dos
atores que atuaram no programa. No teto, 300 bolas

laranjas enfeitavam a festa e cata-ventos de acrílico

giravam com palavras referentes às campanhas educativas
de "Malhação".
Com tantos assuntos abordados e excelentes índices de

bElenco, diretores e produtores de todos os

tempos cantam parabéns em homenagem aos

Iü.anos de "Malhação"

audiência ao longo de uma década, não faltaram motivos para
comemorar. Os convidados, juntos, não podiam deixar de cantar o
clássico "parabéns". Para o aniversário, uma grande torta.
A sobremesa veio depois de um belo cardápio. Um coquetel volante,
com dois tipos de massa, foi servido no evento. Já de madrugada, por
volta das 2h, todos saíram satisfeitos. Na porta, uma última surpresa.
Cartelas de adesivos e pulseiras foram distribuídas corno brinde.

"Malhação" estreou no dia 24 de abril de 1995 com o grande desafio de
falar com o público adolescente. O cenário escolhido: uma academia.
Era neste ambiente que o diretor geral Roberto Talma dava as primeiras
dicas para um grupo de jovens atores. Na 'trama, um rapaz do interior e
a expectativa de conhecer uma grande cidade. Héricles (Danton Mello)
chega ao Rio de Janeiro para estudar e começa a trabalhar na academia.
Lá se apaixona por Bella "Quliana Martins), noiva de Romão (Luigi
Baricelli). É o início de um grande sucesso.'Os meninos rapidamente

.

comentam sobre o programa e os novos rostos da TV começam a ser

reconhecidos nas ruas.

Uma nova geração ganhava espaço na TY, mas também contracenava e

aprendia com veteranos. Na outra ponta, os exemplos de Nair Belo e

John Herbert. Outros famosos tambémmarcaram presença na
novelinha. Lulu Santos, que cantou a música de abertura da novela até

1999, foí aos estúdios e garantiu um show emocionante. Nas

temporadas seguintes, foi a vez de astros internacionais como Alanis
Morissette e Bon [ovi,
Em 1996, o programa seguiu seu curso e continuou revelando novos

talentos. A batuta agora passava para o diretor geralWolfMaya e o

cenário apresentava novas formas com a chegada da turma do Rancho
da Maromba, liderada por Hugo (Marcos Frota). Novos esportes,

-'também ganharam peso na história e a brasileiríssima capoeira passou a

ser ensinada pelo professor Julio (Beto Simas).
No anoseguinte, um craque de verdade ainda participou de

"Malhação": Ronaldo Fenômeno interpretou um jogador que namorava
Mariana (Suzana Werner) e o amor da ficção transbordou para a

realidade, com o início do romance dele com Suzana. Também em

1997, o protagonista Pedro Vasconcellos conheceu Daniela Pessoa. A
colega de elenco acabou se tornando sua esposa.Na vid'a real, um
relacionamento sólido, na trama, um caso para lá de tumultuado. O ,

ator atuava como Vudú, um rapaz que enfrentava as maluquices de
Patrícia (Luana Piovani).
Em outubro de 1998 foi lançado um programa dinâmico e interativo,
"Malhação.com". André Marques apresentava, direto do estúdio, a

nova "Malhação". EI\! lia e-mails e trabalhava como um mediador para
que o público opinasse sobre a trama. Os telespectadores podiam dar

palpites, por exemplo, sobre a história do antigo dono da academia, que
vende o estabelecimento e.foge com odinheiro. A ameaça de demolição
parece latente e não demora a chegar. O cenário que serviu de base para
quatro anos de novela fica na memória. Está na hora de mais uma

reviravolta.
'

b André Marques viveu o engra_çado Mocotó, na
primeira temporada de "Malhação", o sucesso foi
tanto que ele virou apresentador do "Vídeo Shaw"

Mil novecentos e noventa e nove é o ano da grande
revolução da noveliha. A academia dá lugar a uma
escola e o programa é todo reestruturado, atingindo

,

altos índices de audiência. ''Acho que a grande virada
foi deixar de fazer !-Im programa de adolescente pan
falar com toda família. Tratamos do universo do jov
mas tentamos estabelecer um diálogo com as diferen
faixas etárias", explica o diretor de núcleo Ricardo
Waddington que assumia então o programa. É sob o

olhar atento dele que o famoso colégio 'Múltipla
Escolha" ganha vida até hoje.
Já "Malhação 2000" inova mais uma vez, levando os )
dois casais ao posto de protagonista. É neste ano

também que surge o hilário Cabeção, interpretadolXll
Serginho Hondjakoff. O ator se encaixou tão bem no:
papel que bateu o recorde de permanência na novela::
seis anos. Já teve diversos amigos e poucas, porémbs
paixões. A primeira, a inesquecível Helô (Fernanda
Souza). A atual, sua "deusa nipônica" Miyuki.
Com um forte romance e muito humor, "Malhação' i!
.2005" bate o recorde de audiência de mais de uma

década de programa, atingindo 42 pontos. E os altos :
índices são mantidos pela temporada atual. A trama,

entre Bernardo (Thiago Rodrigues), [aqueíjoana
Balaguer) e Betina' (Fernanda Vasconcellos) perpetua e

sucesso da novela e não é à toa que conquista
adolescentes de várias partes do mundo. O dilema
vivido pelo trio chega cada vez mais longe. Já são20

países que têm odireito de exibição do programa:
Alemanha, Angola, Cabo Verde, Chile, Costa Rica, :
Equador, Eslovênia, Estados Unidos, Honduras;
Indonésia, Israel, Moçambique, Nicarágua, Panamá,

Paraguai, Polônia, Portugal, Rússia, Uruguai e
Venezuela. .-

No Brasil, o êxito da novela transborda até para fora�
TV, com cartões telefônicos, revistas e cadernos

inspirados em sua trama.
f; �I
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S DE LEI
> Pelo Amor de Pete

Autora de sucesso no mundo inteiro, Barbara Delinsky junta
duas narrativas fascinantes, que se fundem numa conclusão
dramática, emocionante e totalmente inesperada, à medida
que uma filha se empenha em conquistar a aprovação do pai
que nunca conheceu, numa jornada de descoberta pessoal.
"Pelo Amor de Pete" alcança seu auge com uma reviravolta

surpreendente, que explora o papel da imaginação na vida
cotidiana. Com seu inegável talento.a autora esquadrinha a

psique humana, na medida em que esta falseia a vida
familiár contemporânea. O lançamento é da Editora Bertrand
Brasil.

� Herança' ,

! Ambientada na China e nos Estados Unidos ao longo de sete
,

décadas, corri o caos político e o levante, social como cenário,
"Herança" é uma história eterna de devoção familiar abaladá
pela decepção e pela paixão, e finalmente reconstruída pela
memória. Na China da década de 1930, depois do sulcidlo de
sua mãe, a jovem Junan e sua irmã caçula Yinan fazem um

pacto:jamais abandonarão uma à outra. As duas são

inseparáveis - até Juan aceitar um casamento arranjado por
seu pai por causa de uma dívida de jogo e se apaixonar
arrebatadamente pelo marido soldado, Li Ang.Quando os

japoneses invadem a China, em 1937, Li Ang é mandado para
a capital provisória, Chongqing. Sem poder acompanhá-lo,
com duas filhas pequenas e com medo de que ele se envolva
com outra mulher,Junan resolve enviar a irmã para cuidar
dele. Essa decisão e suas conseqüências vão traçar o destino
da família.por gerações. O lançamento é da Editora Objetiva.,

'"
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o Monge Negro
"E quem lhe disse que os homens de
gênio; respeitados pelo mundo inteiro,
não tiveram visões? Diz a ciência de
hoje que o gênio está muito próximo
da loucura. Creia-me, as pessoas
saudáveis e normais são vulgares: o
rebanho." Com estas palavras, o
Monge Negro,que não passava de
uma alucinação, estimulava o escritor
Kovrin a mergulhar na loucura gerada
pelo seu próprio talento criador. "A
lenda da figura fantasmagórica que
surge para um intelectual, como a

projeção de seus conflitos espirituais", ,

afirma a apresentação desta novela
inesquecível, "é a um tempo um

reflexo da tumultuada religiosidade da
alma russa e uma premohitória visão
dos abismos do subconsciente, que a

ciência da época ainda estava longe '

de devassar. E é, sobretudo, uma
impressionante visão do drama
existencial que ia na alma de Anton
Pavlovitch Tchekhov, entreq ue aos

embates da sua própria genialidade."
Lançado pela' primeira vez em língua
portuguesa, em tradução direta do
original, esta obra-prima do grande
escritor russo é bem um exemplo dos
extremos de expressividade a que
chegou sua prosa incomparável. O
lançamento é da Editora Rocco.

Aulas de Italiano Inscrição'
Estão abertas as inscrições para a noVo

turma de aula de língua italiana.Asaulol
serão administradas no Círculo, às l'l

feiras,das 19h às 21 h.Duração360hora�
Os interessados poderão entrar em

contato pelo telefone 370.8636, das H

às 19hs.r

Atendimento Secretaria
'

i

Informamos que a secretaria do Círculo não terá atendimenl:
nos proxrmos dias 25, 26 e 27 de julho, retornando se.

atendimento no dia 28,às 14hs.

Jantar TípiCo Italiano 29/julho e
Já estão à venda os ingressos para o jantar típico, que acont�e
no próximo dia 29 de julho,com inicio às.zühs.em noss�S�t�
social. Os ingressos são limitados. Adquira na sede do .(lrt�nl
na Floriani Equipamentos, com os membros da Dlre

Conselho e Coralistas.

Noite das Sopas oI
Queremos aqui registrar' os nossos agradecimen�� na
pessoas que prestigiaram a Noite das Sopas, ocorri nl'
último dia 15 de julho de 2005. É muito bom contar CO

presença de você em nossos eventos.

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A primeira versão
Escrita por Benedito Ruy

I
Barbosa, originalmente "Sinhá
Moça" foi exibida pela Globo
em 1986, tendo Lucélia
Santos no papel principal.

_'W_--;J
, ,

,

Receita
Rita Guedes, a Kátia de "Alma Gêmea",

.

conta que faz musculação e aeróbica três
vezes por semana e ainda cuida da Ialimentação. Por isso é que' está sempre
tão bonita. J

o tão esperado
romance
Nos próximos capítulos de
"América",Glauco (Edson
Celulari) se rende aos

encantos de Lurdinha (Cléo
Pires). De início, o empresário
ficará confuso e até tentará

fugir mas os encantos da
moça acabam por convencê
lo a largar Haydée (Christiane
Torloni) e Nina (Cissa
Guimarães).

Curtindo a neve
Carol Castro e o namorado Rafael Alves
curtiram alguns dias de descanso numa

estação de esqui no Chile. De volta ao

Brasil, a atriz já se prepara para enfrentar as
gravações de suas primeiras cenas da
novela "Bang Bang".

Outros rumos
Paula Picarelli, que ganhou fama quando
viveu a homossexual Hafaela em "Mulheres
Apaixonadas", estreou como

apresentadora, comandando 0"
"Enttelinhas", atração exibida pela TV
Cultura. Foi um sucesso.

numa do bem
Wagner Moura, Lázaro Ramos, Bruno
Garcia,Wladimir Brichta, Lúcio Mauro
Filho e Gustavo Falcão formam uma

turma mais-do-que-do-bem. Eles
costumam se encontrar com freqüência
para conversar e tomar um chapinho.

Mais um remake
A Globo bateu o martelo. "Sinhá Moça"
está sendo reescrita por Edmara e

Edilene Barbosa e substituirá "Alma
Gêmea". A atriz Vanessa Giácomo, que
fez sua estréia em "Cabocla", foi a
escolhida para viver o personagem
título da trama.

Homenagem
o jornalista José Hamilton Ribeiro está completando
50 de carreira e, para comemorar, a Editora Objetiva
acaba de relançar o livro "O Gosto da Guerra", no qual
ele conta sua trajetória quando cobriu a Guerra do
Vietnã, em 1968.A nova edição vem com um capítulo
extra sobre a visita que o jornalista fez àquele país 30
anos depois do conflito.

i) Caseira
Quem viu conta que Deborah Secco gosta
mesmo é de ficar em casa. Quando pode, reúneül

o: osamigos,vai para a cozinha e prepara pratos
diferentes, geralmente inventados por ela

a:
I mesma.

)� ,2

SEGUNDA· Betina termina o namoro com

Bernardo. Natasha garante a João que vai se
vingar de Bianca.Os alunos doMúltipla Escolha
fazem as provas finais antes das férias. Betina
conta para Kittyque não fez uma boa prova,de
tão triste que está, Horácio fala para Naná que
quer levá-Ia para passar férias no Egito. Ela fica
encantada. Um homem estranho entrega um

pacote para Naná na república. Rafa e Marcão
ficam apavorados, achando que ele é um

alienigena. O pessoal do Múltipla combina
acampar nas férias, em u-ma cidadezinha
litorânea.Bernardo tenta conversar com Betina
masela foqe.Rafa eMarcão abrem o pacote que
o homem estranho deixou e vêem uma

escult�radiferente.Eles acham que Naná vai ser
abduZida pelos alienlgenas e decidem salvá-Ia.
Download tenta convencer Vilma a dar férias
para ele, em vão. Júlio César não sabe direito
como fazer sua própria comida. Bernardo
d"!de ir até a república para falar com Betina.
Afranio diz que quer viajar com a galera do
colégio.
o

TER�A. Natasha bate com força nas portas dofurgao, mas ninguém a ouve, Bianca fala para

�auroque a cantora não apareceu. Ele diz para

t��n(a.fazer o show sozinha. João fica furióso e

--h
ta tirar satisfações, mas Mauro o expulsa do

5 o�. Naná descobre que o pessoal da
repubhca também vai viajar e se dá conta de

:ueval precisar de alguém para cuidar da casa

tafnteasférias.João encontra Natasha dentroo urgao Ele conta B'
s�ow sozi' h que ianca quer fazer o

imped' �. a, mas Natasha garante que vai

desagr�cio nnca .toca e canta mal, para
"cu d

da Pietéia.Natasha invade o palco e

choc:� � tentar roubar seu shaw. Mauro fica

li sucessOo'R �tasha Ea�ta sozinha e faz o maior

v�z o h'
a a e Marrão encontram mais uma

�
. SUstO.H���im est�anho e quase morrem de

II: IIiImó
o e�plica que aquele é seu amigo

Rafalh;espeClalista em óvnis.Ramón pede que
para osa%�stre o dISCO voador que viu. Kiko fala
desistirde Ig�squeteve uma idéia para Afrãnio

queoóv/"Jarcom eles.Ramón mostra a Rafa

letreirod: quehele pensou ter visto era apenas oum otel,deixando_o sem graça.
( QUARTA. Urub -

10 .

Bernardo v'
u nao gosta de pensar que

qownloade�'1 passar as férias com eles.
.

para o Giga d
I ma tentam conseguir fregueses

paraajudarB uiante as férias. Urubu se oferece
"ritado,Vil

e

�naa surfar.Bernardo ouve eficaCOlôniade�a eClde transformar o Giga numa

, acha qUe a;�:ls pa�a atr�ir clientes. Download
flustrado pO'

o _nao v", dar certo. Rafa fica
Pode cai; nors nao s.abe nadar direito e não

chegando n
mar, Aline e Kitty vêern Afrânlo

o/'controua pra�a e não entendem como elel

Interpelado
o uq a r. Os meninos são

Ipcais que nSã por Rato e seu bando, surfistas
BernardoeJo� querem que peguem onda ali
Surfam na f

ao Ignoram as ameaças de Rato e'
entlOu no ;e.�te dele. Afrãnio explica que
e�gano na m��a us errado" mas descobriu o

Aline, Marley e Rd� do caminho e voltou. Kitty,
Rat

a a escondem sua decepção.
JO'oe

mal�;�ntando roubar uma onda de

�ao gosta. Afrânie.Glsele,a namorada de Rato,
arleYaajudar o obnga Kitty, Aline, Rafa e

a montar sua barraca.

-Bernardo K'd estr
e Ikodeduzem que Rato e

s. Ki:garam o acampamento para

i:,9ar Onda, Ber�aavlsa que não vai deixar de

a sempre qUe d
rdo comenta que eles vão

tampamento �,xa.' alguém de guarda no

lanancioso fa' 3naclo, um empreiteiro
T�;r�n?deTiaFi� e tudo para 'comprar o

d Flloestápr ,Betlnae Kltty percebem que
oSSurfistasloeocupada.João decide se vingarc",s,mas Bernardo o aconselha

a. não arrumar confusão. Amanda e Kitty
encontram uma cobra em sua barraca e ficam
com medo de entrar. Vilma fala para Download
que ele vai se vestir de palhaço para distrair as

crianças da colônia de férias, deixando-o

I, desesperado. Rafa passa parafina no cabelo e

compra uma prancha, para impressionar as

meninas.sabri,na chega à república trazendo seu
peixinho de estimação.Tia Filó conta para Betina

que acha que vai ser obrigada a vender o terreno
para Ignácio, pois ele precisa construir um hotel
que vai gerarmu itos em pregos.

SEXTA - Bernardo vê Betina nadando com

dificuldade e pede que ela suba em sua prancha
para levá-Ia à praia. Betina hesita, mas concorda.
Rafa se oferece para dar aula de surfe para duas
meninas bonitas, Adriana e Renata. Vilma e

Download não controlam as crianças e ficam

desesperados. Urubu leva Betina até a casa deTia
Filó para ver se tem algum remédio. Rato joga
charme para Jaque.As crianças fingem queVilm'a e
Download são seus prisioneiros e os amarrarn.Tla
Filó faz um curativo no pé de Betina e conta uma

série de histórias, deixando-a encantada. Rafa se

finge de surfista para Renata e Adriana,que ficam
impressionadas com ele. Marley acha que aquilo
não vai dar certo. Pedro e Juliana se vestem de
caubóis para salvar Vilma e Download. Amanda
avisa Jaque que o fato de Bernardo tê-Ia salvo não

significa que gosta dela. Um gato estraga móveis
da república. Rodrigo vê e fala para Sabrina que
tem um bicho dentro da casa.

SÁBADO - NÃO HÁ EXIBiÇÃO

ALMA GÊMEA
SEGUNDA- Rafael gosta da idéia de dar uma festa

para apresentar Serena aos seus amigos e decide

que nesta noite vai pedi-Ia em casamento.

Zulmira explica para Serena que Rafael gostaria
que ela tocasse plano porque Luna tocava muito
bem. Cristina promete fazer de tudo para Rafael
ver que Serena não passa de uma selvagem.Olívia
se desespera ao saber que Raul vendeu a casa na

qual mora e se consulta com Abílio. Raul não
entende por que Cristina pagou Kátia para armar

um escândalo e fazer com que Olívia brigasse com
ele. Eduardo aconselha Dalila a contar para o pai
da criança que está grávida.Serena gosta de saber
que Rafael vai dar uma festa. Rafael pede que
Cristina ajude Serena a escolher um vestido nova .

Cristina, furiosa, concorda. Abílio fala para Olívia

que ela não pode fazer nada contra Raul, pois
assinou semler um documento que permitia que
ele vendesse a casa. Bernardo tira Crispim da

cadeia,que chega em casa furioso com Mirna,pois
ela deixou que fosse preso. Osvaldo e Divina

dançam no quarto e quebram a cama.Dalila conta

para 'Raul que está grávida. Débora sugere a

Cristina mandar Serena fazer um vestido para a

festa igual aoque Luna usava quandomorreu,

TERÇA - Cristina faz Serena ficar mais parecida
possível com Luna, para que todos pensem que
ela esta quer se passar pela primeira esposa do
botãnico. Olívia recrimina Raul por ele ter

vendido a casa, mas ele não se comove. Raul diz a

Abílio que só alugará uma casa para Olívia e seus

I filhos se tiver um, bom preço. Rafael concorda,
pois quer ajudar Olívia. Raul pergunta a Cristina

, porque ela armou o eséândalo.Rafaelleva Serena
,
até o ateliê de Luna e pergunta se o instrumento
lhe desperta lembranças. Serena vê Luna

dançando e sente dor, de cabeça. Cristina
confessa para Raul que queria deixar, Olívia

ocupada para tirá-Ia de seu caminho. Raul exige
que Cristina o ajude a se tornar sócio de Rafael:ou
então, contará a ele o que ela fez. Cristina
concorda.Raul pede ajuda a Cristina para se livrar
de Dalila. Cristina fala para Raul que deve
descobrir ,um tolo que se case com Dalila. Mirna
leva algumas pamonhas para Arthur. Guto exige
mais dinheiro de Débora dizendo que vai,contar a

,

todos as verdades sobreCristina. Abílio mostra
a Olívia a casa de Rafael que estava abandonada.
Olívia acha à casa pequena. Cristina mostra o

modelo do vestido de Luna a Serena. Serena

gásta equer'usá-Io.

desmaiada nos braços de Felipe .

SÁBADO - Rafael tenta acordar Serena, em vão. Ele
chama Éduardo. Serena, desacordada, vê o

momento da morte de Luna. Eduardo fala para
Rafael que o pulso de Serena está fraco. Rafael

QUARTA - Cristina manda Osvaldo fazer sapatos percebe que Serena está com uma expressão de

altos para Serena que teme não saber andar com sofrimento. Cristina garante a Guto que quer
os saltos.mas Cristina afirma que ela precisa ficar apenas colocar suas mãos no dinheiro de Rafael
bonita para a festa. Olívia fala para Mirella que para depois fugir com ele. Guto não percebe que

exigirá de Raul o aluguel de uma casa bem maior Cristina está mentindo e que, na realidade, quer
do que a sugerida por Abílio. Agnes fica livrar-se dele. Serena acorda do desmaio. Rafael

indignada ao saber que Rafael vai dar uma festa pede que Serena descanse em seu quarto até ficar

para apresentar Serena. Arthur faz Mirna e boa. Eduardo examina Serena e vê sua marca de

Crispim prometerem que vão parar de brigar. nascença. Eduardo fala para Rafael que Serena

Agnes avisa Rafael que irá à festa só para provar pode estar com um problema grave. Rafaef acha

que Serena é uma farsante. Terezinha que o problema pode ser espiritual, e não físico.

chantageia Dalila que não cede e fala que em Arthur se oferece para levarMirna do trabalho para
breve estará casada. Um oficial de justiça mandã casa e ela aceita. Vitória conserta o cano de Olívia,
Olívia assinar uma ordem de despejo e sair da mas briga com ela de novo. Mirella combina com

casa. Rafael fica perturbado ao ver Serena Olívia comerem na pensão de Divina dali por

arrumandoacasa,poisa acha muito diferente de diante.Olívia manda que Mirella e Carlito não.

Luna. Felipe aconsetha Rafael a parar de , percam a classe, apesar de agora estarem sem

procurar por uma cópia de uuna.Aqnes garante a

I
dinheiro. Guto obrigaTerê a tirar notas de dinheiro

Cristina que vai ajudá-Ia a se casar com Rafael. de uma ratoeira, para que ele aprenda a ser cada
Bernardo fala para Crispim que vai ajudarMirna a vezmais rápido. Crispim pede Kátia em casamento.

arrumar um emprego para ela parar de pensar Hélio percebe que Terê está machucado e

em se casar. Olívia fala para MireUa que quer I pergunta
o que houve. Serena conta para Cristina

levar todos os móveis para sua nova casa, Raul- que sonhou com uma moça que levava um tiro

fala para Dalila que não poderá se casar com ela. I bem no local de sua marca de-nascença. Cristina
Rafael pede que Serena pare de agir como uma pede a Serena para não contar.a Rafael o que viu.

criada .. Serena acusa Rafael de não gostar dela

lElias
manda Rafael descobrir o que Serena lembrou

como ela é e vai embora. quando estava no ateliê de Luna.

QUINTA - Rafael pede que Serena não vá e afirma

que ela aprenderá tudo o que precisa saber. / A LUA ME DISSE
Felipe fala para Cristina que sente como se já

r
.

conhecesse Serena há muito tempo. Cristina SEGUNDA - Heloísa é considerada inocente pelo
teme que Felipe também ache que Serena é a juiz. Alberto diz a Diva que vai mandar buscar

reencarnação de Luna. Rafael fala para Serena Arthur. Heloísa agradece o apoio de Gustavo.

que a festa é muito importante e pede que ela Zelândia avisa Roma que vai ter festa no Bardelas à

não faça feio. Raul pede que Cristina o ajude a noite. Tadeu fica trêmulo ao saber a novidade e

convencer Dalila a se casar com outro.Rafael fala mandá Bisonho arrumar a sala de Heloisa para a

para Elias que Serena, às vezes, parece muito sua volta. Ester pede que Pedro nãó conte ainda

diferente de Luna. Elias diz a Rafael que talvez para Arthur sobre a libertação. Madô faz o maior

Serena esteja ali para ensiná-lo a amar pessoas sucesso quando reclama da receita que está sendo

de outras classes sociais.alivia tenta enfiar todos feita durante o, programa e manda todas as

os seus móveis na nova casa. Osvaldo convida mulheres respirarem no saco.Chegam flores e, ao

Olívia e seus filhos para jantarem na pensão.para lera cartão.Heloisa rejeita o presente.Heloísa pede
desagrado de ,Dalila. Olívia se comove com o que Gustavo vá buscar Arthur. Sílvia avisa que o

gesto de Osvaldo. Guto fala ·para Terê que ele promotor pediu novo julgamento e que Heloisa

pode ganhar muito mais dinheiro batendo não pode ter a guarda do filho de volta até o final

carteiras do que pedindo esmolas e sugere que do processo.Adonias sugere a Branca que peguem

sejam sócios. Cristina não sabe como fazer Raul um carro e-saram sem que ninguém perceba, pois
trabalhar Para Rafael'-Débora sugere que Cristina os vidros são escuros.Gustavo se enfurece ao saber

faça Rafael pensar que Abílio está roubando-o. que Arthur pode não voltar para a mãe. Boaventura

Abílio concordaem dar um emprego para Mirna e Elvira tentam convencer Leontina a comprar o

na loja de flores. Cristina acha que conhece Ciro apartamento de Paris em nome de um laranja.Ester
de algum lugar. Olívia fica desconfiada ao saber diz a Gustavo que Arthur pode ir,mas ela mandará

que Dalila vai muito à igreja. Cristina garante a alguém buscá-lo mais tarde.. Branca pede que
Dalila que vai resolver seu problema. Rafael vê Adonias estude para trabalhar no banco.Beatriz diz

Serena trabalhando mais uma vezenão gosta. a Ester que não está se sentindo bem e exige apoio
já que o filho que está esperando é um Boqari,
Dionísia tem maus pressentimentos. Leontina
conta para Madô que Adonias roubou o seu carro e

q�e ela deve colocá-lo atrás das grades. Tadeu se

irrita ao ver Gustavo de longe e diz a Latoya que o

banco dele está em suas mãos. Heloisa se

emociona com o filho. Gustavo liga pára Ester e

avisa que Arthurvaidormircom a mãe.

.-

SEXTA- Rafael se irrita e manda Serena parar de
se comportar como uma criada. Sérena chora,
pois teme que Rafael jamais a aceite como é.
Vitória estranha ao ver Dalila com Cristina no

restaurante do clube. Gumercindo ouve Dalila
dizendo que está grávida e fica pasmo. Guto
conta para Xavier que pretendefazerTerê roubar
asjóiasde Luna.Cristina sugere que Dalila se case

com Ivan, só para não precisar virar mãe solteira.
Rafael confessa para Cristina que acha Serena
muito diferente de Luna.Cristina diz a Rafael que
poderá tirar a prova na festa pois, se Serena for
mesmo Luna,saberá ser elegante e dançar.alivia
tenta pregar o brasão de sua família na parede e

arrebenta um cano. Ivan fala para Raul que terá

que lhe dar bastante dinheiro, ou contará que
Dalila está grávida. Dalila acha Ivan grosseiro.
Guto pede que Cristina esqueça Rafael e fuja com
ele. Serena fala para Felipe que não entende por
que Rafael quer que seja diferente. Felipe leva,
Serena até o ateliê e explica que Rafaeljamais vai
esquecer Luna. Serena se olha no espel�o de

'

Luna, sente uma forte dor no peito e cai

ATENÇAO:ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO,OS
DEMAIS CAPITULOS DE "A LUA ME DISSE" AINDA
NÃO HAVIAM SIDO EDITADOS.

AMÉRICA
SEGUNDA - Raíssa acusa Haydée e Tony de serem

injustos e de tê-Ia enganado.Haydée tenta explicar
à filha que só quis o seu bem, mas ela se recusa a

acreditar. Raíssa afirma que não quer mais se

envolver naquela história e diz aTony e Haydée que
podem ficar juntos. Lurdinha finge que vai
entrevistar Glauco para um trabalho da escola e

leva Manu junto, para disfarçar, A mando de

.-

_
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l:u'rdinha, Manu dá u'!la desculpa-é' vai emb:�r� i: Bra�il.Waldomir0 ligã:pa'ra��[r:�;:;:� dí�la�;ú�.i�o
as.slm que a entrevista começa, Glauco Jlça;:j e?ta se{casan.d,9 n,aqu'�!� momentOl,l!ll\!>àe'fte
nervoso por estar a sós com Lurdinha que'diz a': Iriterrornpe a' cerimônia, e

_

diz que Tião éstá se

Glauco que está apaixonada por ele.Glauco tenta i casando com Simone por vingança. Simone gr.üa
contornar a situação. Ela pede uma carona a j para Laerte que quer todo o dinheiro que seu pai
Glauco e, no caminho, desce do carro e vai em � deixou de herança. Simone' e Tião se casam.

direção aomar,dizendo que vai se suicidar.Glauco j- Haydée surpreende Lurdinha e Glauco na salda-do
vai atrás para salvá-Ia e entra no mar. Consuelo : elevador, mas não desconfia de nada .• Os agen!es
explica a Inesita que ela não pode freqüentar uma i da Imigração- fazem nova blitz na casa de Ed. �ay
universidade nos EUA porque e imigrante ilegal. j conta a MissJane quedescobriu que Sol foi presa.e
May exiqeque Sol suma da vida de Ed e pergunta: pretende averiguar.. Dinho acusa Neuta de rião
por que ela ainda não deu entrada no pedido do assumir o namoro deles porque ele é' um .sirnples
green card.Sol disfarça mas conta quejá procurou ] peão. Simone joga seu buquê,que cai nas mãos de
um advogado para resolver a situação e 'May Neuta.Ellis conta aJúniorque recebeuurna carta de
desconfia.May comenta com Ed que Sol pode ter j um famoso estilista aprovando os desenhos dele.
problemas com a polícia. Diva garante a Graça' Alex garante a Glauco que logo terá o dinhe.iro
que vai separar Feitosa de Islene e fazê-lo se casar: necessário para se tornar seu sócio. Tião comenta

com Creusa. O carro de Raíssa quebra num lugar � com Ariovaldo que não sabe se deve ÔU nãe
deserto e ela pede ajuda a Alex.Waldomiro conta, j desafiar Bandido. Kerry dá a Simone o dinhejro da
a Sol queTiãovem para Miami.

'

passagem para ela viajar com Tião para Miami. fv1ari
i decide levar para casa uma lata do doée que Alex

TERÇA - Waldomiro revela a Sol que Tião vai se I vende. Alex combina com Ramiro os detalhes do
casar' com Simone antes de viajar, e ela fica j seqüestro de Raíssa. Mari mostra a Odaléia e

arrasada. Feitosa encontra Raíssa na estrada e se j Marianoa lata do docequeAlex exporta,e pergunta
oferece para levá-Ia até um mecãnico. Dalva i se eles não querem provar.

'

ameaça contar para Graça que Farinha é filho de j
Gomes, Gomes garante a Dalva que .ele mesmo i SEXTA'-Mari diz a Odaléia que está ajudando.Alex a

vai resolver a situação. Feitosa deixo Raíssa na j construir uma empresa que um dia será dos filhos
venda de Gomes enquanto vai procurar um , deles. Mariano pergunta a Odaléia se ela sabe
mecânico. Rose convida Raíssa para ir a um baile j alguma coisa sobre Alex que não lhe contou.
funk e ela aceita. Haydée e Glauco ficam j Mariano decide investigar mais sobre Alex. Manu

preocupados, pois não sabem onde Ràíssa está." acha'queLurdinhaestádoidaquandoeladizquevai
Diva garante a Feitosa que Islene não é fiel a ele.

i
se casarcom Glauco. Haydée vê Glauco falando ao

Islene percebe que Feitosa está estranho' e' telefone e deduz que ele tem uma amante. Irene'
adivinha que Diva falou mal dela. Lurdinha

'

avisa Laerte quevai se separar dele se descobrir que
pergunta a Glauco se ele vai ficar com ela Ou fugir. j sua fortuna é.na verdade,de Simone. Tião pede que
Nina descobre que Raíssa sumiu e liga para, Mazé não ajude Geninho,caso ele a procure em Sua

Glauco.embora Vera a aconselhe a não fazer isso. j ausência. Raíssa vai com Rose a um baile funk.Alex
Raíssa chega em casa e diz que estava num baile j telefona para Raíssa e pede que ela torne cuidado.
funk. Sol conta para Perkins, o advogado, que viu i May acusa Ed de estar frio com ela e perqunta.se ele'
Alex conversar com uma mulher muito rica na j está interessado em 'Sol. Ed nega, mas fica
fronteira, Perkins diz a Sol que .se ela puder i perturbado. Em seguida, diz a May que quer ter_ um
reconhecer'Pimenta,estará salva. Bill marca outro j filho com ela.May disfarça a preocupação,pois sabe
encontro com Rique pela Internet. Rique fo.ge da i que não podeterfilhos.Ramiro intercepta o carro de
pensão para se encontrar com Bill. Pimenta j Raíssa e manda que ela e Rose saiam do veículo. O
descobre que Perkins está investigando-a e fica j, celular de Raíssa cai no chão. Ramirá coloca �aissa
preocupada.Billleva Rique para sua casa.lrene diz: em seu carro e vai embora, -deixando Rose na

a Laertequevai ao casamento de Simone.Alex diz, estrada.Mari tenta contar para Alex que pegou uma
a Ramiro que eles vã') seqüestrar Raíssa em breve. lata de doce, mas ele não a ouve. Rose, nervosa,
Ed comenta com May que os acha muito formais: chega em Vila 'Isabel, avisa Gomes .que levaram
um com o outro. May acha que Ed está Raíssa e entrega o' celular para ele. Ramiro leva
comparando-a com Sol e fica furiosa. Simone e Raíssa para um cativelro.G_omes conta a Feitosa que
Tião se arrumam para o casamento. seqüestraram Raíssa:. Feitosa acorda Haydée- e

Glauco no meio da noite para contar que Raíssafoi
raptada.QUARTA - Simone tira fotos vestida de noiva.

Conchita conta para Consuelo que Rique não está
em seu quarto. Consuelo fica preocupada, mas
relaxa quando Jota afirma que Rique deve ter

saldo com Helô. Bill leva Rique até sua casa e

explica que seu filho não está lá no momento.
Antes que Bill possa fazer qualquercoisa,o alarme
de incê'ndio soa e eles são obrigados a sairda casa.

Sol conta para Ed que Tião vai se casar mesmo. Ed

sugere que Sol dê entrada nos papéis do green
card, pois assim se lemqrará do motivo pelo qual
abriu mão deTião.Sol confessa para Ed que ainda
não pode fazer isso. No táxi,Bill explica para Rique
que ele não pode contar a ninguém que o

conhece. O motorista do táxi ouve a conversa e

estranha. Ao chegar à pensão, Rique inventa que
estava escondido lá mesmo,só para dar um susto
em Helõ. Ele telefopa para ela,Lurdinha continua
falando com Glauco ao celular, pega um táxi e vai
até o escritório dele, surpreendendo-o.Gomes dá
para Flor a máquina de braile que todos
contribuíram para comprar. Haydée comenta
com Nina que Glauco tem estado distante, como
se estivesse pensando em outra' pessoa. Nina
acha que é por causa dela. Glauco e Lurdinha
entram no elevador. Kérry e Irene aparecem na
igreja para ver o casamento de Simone e Tião.
Acácio aparece ao lado de Tião, no altar. Simone
entra na igreja.

'

SÁBADO - Feitosa explica para Haydée e Glauco
que Raíssa estava num baile funk com Rose, e foi
levada quandoas duasvoltavam para casa.Feitosa e

Haydée aconselham Glauco a avisar a polícia.
Haydée avisa Alex que. Raíssa foi raptada. Alex
manda Ramiro pedir .o dinheiro naquela noite
mesmo e val até à casa de Glauco prestar
solidariedade.· Haydée comenta com Alex que
Raíssa estava com Rose,e'e,le fica assustado ao saber

. que Rose trabalh",perto de onde mora Mari.Glauco
pede a ajuda de Nina,que recorre a Helinho. ,Ramiro
telefona para,Glauco pedindo dinheiro pelo resgate
de Raíssa. Sql· diz a Ed que gostaria de ter se

apaixonado por um homem como ele. May
desco!)re que Perkins e,stá cuidando do caso de Sol .

e fica desconfiada. Gomes decide investigar o local
'onde Raíssa foi levada. Diva diz a Creusa que
gostaria que ela'se'.casasse com Feitosa.JÚnior bate
na porta do quarto de Neuta,que manda Dinho sair

pelàjanela. Mazé vê Elinho saindo da casa de Neuta
e acha que,ele estava com uma das sobrinhas dela.
Tião diz a Bandido que terá de enfrentá-lo um dia, e
pede queotouro risque ochão para lhe dar um sinal.

, de que está certo.,Bandido risca o chão, deixando
Tião espantado. Mazé conta para Neufa que Dinho
est.á de namoro com uma de suas sobrinhas,porque
o viu sair de sua casa 'pela manhã, e Neuta garante
que vai, tomar providências. Odaléia abre a lata de
doce da firma de Alex. Mari conta para Alex que
levou·uma latadedoce para casa e ele se assusta.

QUINTA - Sol sente que algo está acontecendo

co,!, Tião e pede aWaldómiro que telefone pára o'
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Tendências da moda
para o Verão 2006
L.

A coleção Vide Bula verão 2006 traz uma junção de estampas com
listras e florais que se interagem. Oprotagonista dessa história é o

jeans, sem dúvida. A diversidade pauta o jeanswear que chega com
clareamentos Iocalizados, além de grafites em alguns modelos e

patchs aplicados. As novidades nas modelagens aparecem na

cintura baixa cigarrete, boca de sino e barra dobrada acima do

joelho. As lavagens são um show à parte. Um ar vintage confere
glamour às peças.
Mas não pense que o jeans vai reinar sozinho. Outros tecidos
'como sarjas, algodões de pesos variados, cetim, poliamidas, jerseys
e malhas de algodão também invadem a moda feminina que arrasa

com um vestido patchwork de linho índigo ou uma regata vintage.
Tudo remete ao universo descolado dessa galera. Inclusive a

cartela de cores que.aparece forte e imponente, com amarelo,
laranja, vermelho, pink, tons de rosa, branco, azul turquesa, verde,'
azul índigo e caquis.
Claro que a moda masculina não podia ser diferente. Para

D,. A coleção Vide Bula Verão 2006 tem estilo
antenado e fashion. O guarda-roupa lé bem
diversificado e vai de peças básicas até roupas
mais descoladas

acompanhar uma bela mulher só um homem moderno com muito

estilo. Ele usa bermudas camufladas, camisetas florais e com diversas

estampas. Atençãopara a mistura inusitada de tecidos como o linho, .

o chifon e a malha na mesma peça.
.

E para completar esse visual arrojado nada melhor do qlle os

acessórios. Os bonés, biquínis, sungas, cintos, colares e sapatos

compõem o look da marca junto com as bolsas em tecido ou em

linho e cânhamo. O hit promete ser o tamanco de borracha. É o

high and low que pautam a democracia e criam um visual único,
diferente e poderoso.

<l Se dúvida nenhuma o ponto máximo do Verão 2006

é o jeans, que chega com clareamentos localizados,
além de grafites em alguns modelos e patchs aplicados

A podologia à serviço da saúde e da beleza
Até bem pouco tempo desconhecida, a podologia é a ciência

voltada para o bem-estar dos pés, O podólogo é o profissional
habilitado que faz uma avaliação completa dos pés, identificando
possíveis calos, calosidades, verrugas plantares, assim como dará
um corte correto às unhas.
Essa higienização dos pés é acompanhada de uma leve massagem e

hidratação que irão proporcionar uma sensação relaxante, ideal
para' combater o estresse do dia-a-dia.
Manter-os pés saudáveis e bonitos não é tão difícil assim; veja
algumas dicas.
Lave os pés diariamente para eliminar células mortas e bactérias.

Enxugue-os bem e, se possível, utilize um lenço de papel ou
mesmo papel higiênico para secar bem os vãos en�re os dedos.

Hidrate os pés adequadamente, usando cremes para evitar

rachaduras, principalmente na região do calcanhar.
Mantenha o corte correto das unhas e dê preferência para as curtas;
neste sentido, visitas regulares .ao podólogo para corte e limpeza das
unhas são muito benéficas.
Evite, se possível, utilizar o mesmo sapato todos os dias. Faça um
rodízio, VC'lCê poderá colocá-los em local ventilado para que possa

/

secar a umidade produzida por seus pés antes de os calçar
novamente. Assim, você estará combatendo a proliferação de

fungos e bactérias que adoram lugares escuros, úmidos e quentes.
Procure sempre usar calçados confortáveis; eviteaqueles
confeccionados em material sintético, optando por sapatos de. couro
e meias de algodão ou lã.

ARlES - Sua predisposição para os negócios,estará exaltada, � será bastante favorecido no amor.

tste periodo já será bem melhor para os seus ânimos. A pessoa amada, estará ao seu lado
procu rando ajudar de todas as formas.

TOURO - Procure levar seus planos por um caminho seguro e tranqüilo, pois a fase que se inicia
muito o favorecerá neste sentido. Procure realizar primeiro os sonhos que estiverem ao seu

alcance.
.

G�MEOS - Aproveite a fase atual para por em dia as obrigações atinentes ao seu setor de trabalho.
Quanto a saúde, será necessário estar prevenido, pois tanto terá a possibilidade de curar-se de um
mal passageiro como estará exposto a sofrer um declínio da resistência física.

CANCER - Sucesso profissional,social e financeiro e o que prenuncia este dia para você. Poderá ter

algum aborrecimento passageiro provocado pelos filhos ou pais, mas não se desanime com isso,
pois as críticas serão construtivas.

LEAo - Tire de sua mente as más intenções,o pessimismo e o desânimo.Coloque no lugar,uma boa
dose de otimismo e força de vontade que tudo deverá melhorar para você. Evite o contato com

pesspas suspeitas e o desgaste da saúde com excessos.

VIRGEM - Muito boa·infiuência para você. Aproveite o bom fluxo para tratar dos assuntos farni
.

liares pendentes,para obtermelhores resultados profissionais com pessoas nascidas em Peixes.

LIBRA - Examine com atenção suas possibilidades de se realizar profissionalmente e descobrirá
contatos pessoais e amizades, que poderão lhe ser altamente proveitosos. Fase benéfica, para
solucionar problemas familiares.

ESCORPIAo - Novos planos para a sua elevação de cargo,de conhecimentos profissionais deverão
ser estudados agora. De resto, a influência será ótima a vida amorosa e familiar e para tratar com

amigos e personalidades de nossa sociedade.
,

SAGITARIO - Dificuldade na vida doméstica e desejos, poderão ser concretizados neste dia,
principalmente se manter otimista e mais confiante.Sucesso amoroso,social e profissional.

I
CAPRICÓRNIO· Dia muito indicador de êxito e sucesso em todas as coisas que empreender e,
principalmente, no trabalho. O amor estará bastante beneficiado, juntamente com a saúde e as

relações sociais e pessoais.

AQuARIO· o contato com nativos de Sagitário lhe será útil pois receberá todo apoio. Do mesmo
modo, retribua a colaboração,sendo mais atenta aos problemas dos outros e procurando dar a sua
opin ião sobre certos assuntos,os quais você entendemuito bem.

PEIXES· Você terá ótimas influências para cuidar de questões financeiras,contábeis,bancárias.Não
seja tão rude,para que o convívio familiar possa sermais harmonioso.Procuro ter um conhecimento
mais profundo sobre vocêmesmo .

Coisas 'e

humanidade
A facilidade com que podemosladqu"
produtos recém lançados pelo merca�
nos ofer�ce um mundo repleto de Coisa
e fantasias, que caem no gosto POpula
adquirindo caráter efêmero e send
classificados comoMODA.
Na realidade esses objetos aos quai!
fazemos tanto gosto em adquiri
formam uma ponte entre o indiVíduo:
seu me!o social; S.ão portadores de
expressoes tanqívers da pres'ença
sociedade em seu "ambiente (cas
transportando-nos a outros ambiente!
oferecendo um mundo seguro e fácil,
onde o fato de estarmos adquirindo
alquma coisa nova, leva a idéia de
afirmação de si próprio.
Esta idéia é proveniente desta ideologia
sócio-econômica e cultural dest
sistema possessivo que tem como valo
essencial a quantidade de posse�,onde
Ser vale segundo suas posses e ,ben
materiais:o estilo do carro.a pratariaqu
possui em casa, o tamanho d
apartamento, etc. Isto faz parte
alienação possessiva que' transforma
ser em prisioneiro de uma concha d
coisas, a tal ponto que passa sua vida
montá-Ia, ao seu redor na intimidaded
seu espaço pessoal.
Mas o que o homem faz com os objeto
do ambiente que ele produz e consome,

Vivemos aleatoriamente em um�

civilização consumidora que produl1
para consumir e cria. para produzir em

um ciclo cultural onde a ideologi�
fundamental é a de aceleração. O
mercado apresenta mensalmente novai

produtos e as informações nos chegam
aos montes.sem tempo para reflexõel
transformando-nos em verdadehs
depósitos. O homem solicita ao munao
externo,a sociedadetecnológica quelne
re sp cn darn que satisfaçam suai

necessidades através desta dialética ae

consumo. Mas estes produtos que o
!

h o m e m a d qui r e e "c. o n s o me

rapidamente, não possuem vida longaJ
preciso que haja espaço para demall

produtos que ven h arn a sur�"
futuramente. A política mercantil eXlgo

que as prateleiras sejam semprel
renovadas, apresentando ao

consumidor indeciso novas opçõese
kits prontos contendo tudo o que este II

precisa para alcançar a sua felicidad�,O
mercado se faz presente para supnrl
cada um de nós, indivíduos carenteSae
direitos democráticos legítimos, sem

i d e n t i d a d e s, que a g u a r d am

ansiosamente por produtos capazesae
o fe r e c e r -ai g uma a f i rm a ç á o o,�

.

. senW,segurança, quer necessitam
I

através do poder de aquisição praze
equívoco de poder escolher livremente,
democraticamente.

oe
A democracia que já fez partes 01
aspirações humanas desde os ter11P
da Grécia Clássica, hoje aparece �o��
uma chave à liberação do cons�mlS 01
Democracia tornou-se sinônimo 01
poder. Poder no sentido de esc?l�a 01
aquisição, de ter. Na SOcle,ao�
capitalista,somos aquilo que pOSSUlI11

Por:Oaiana Riechel - VI fase.

A
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Grupo Marcação animou

grande Fandango promovido pela
Schnaps e Bier.neste dia 16 dejulho
na Sociedade Recreativa Alvorada,
onde aconteceu a formatura de

. mais uma turma do curso de danças
ministrado pelo meus' grandes
amigos Leio eDani.

Não faltou animação musica
de qualidade e povo alegre.

o Grupo de Arte Cultura Guarany Juntamente com o

Grupo de Arte e Cultura Terra e. Pampa do CTG Laço
Jaraguaense estarão se apresentando nos dias 22 e 23 de
Julho em Joinville,

Esta participação inédita no Festival deDança de
Jolnville muito nos honra, pois é de Jaraguá do Sul o único
grupo de danças gaúchas a se apresentar neste festiva.
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o casal
Charles e Vanessa
nos informaram
com muita alegria
que dentro de

alguns meses a

familia estará
aumentando.

Resta a nós desejarmos saude e

Muita. felicidade ao casal.
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Indústria e C8R1ércio de'madeiras '

I: :312-0280
.

Informações:
�_ ... ,,"�� / Posto Marcolla / Posto Marechal /'Gauchita / Smurf's Lanches '371-454

Postos de Vendas:

Demarchi Carnes / Casa

i,AtençJemos
Temos carnes

temperadas para
festas

DE,MARCHI
CARNES'

cozinhas
industriais

e lanchonetes
Coxinho da Asa,

Bananinho, Contra Filé,
Filé Duplo, etc .....

FONE, (47) 371-4547 FAX, (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demarchicarnes@netuna.cam.br

Sou dê Santa Catarina Parceiro.
, Por favor não leve a mal,
Terra de grandes fandangos,

Galponeiros sem igual.
Se o canto que canto te agrada,

Te aprochegue pra matear,
Que os gaiteiros da minha terra,

Tocam até o dia clarear.
'

- Venha conhecer minha Santa Catarina
Onde a tradição predomina,

E a razão do meu cantar,
São as belas prendas, canha boa,
Mate amargo e carne assada,
Gado gordo na invernada,

E o amor que tenho por este lugar.
Vem pra cá companheiro,
Pois fazemos questão,

Recebendo de porteira aberta,
Gente de todo rincão.

Pois esta moda campeira,
Foi feita de coração,

Convidando toda essa gente,
Pra tomar um chimarrão,

Dançar uma moda fandaqueira,
De' Levantar polvadeira no galpão.

Autores: Lucimar Effting e Ildemar Effting\
.
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liMais apertado
que, nó de saga

em dia de chuva. "

Venha para Ó
eTC Laço

Jar�9uaense
. ltlçtll. TfJmtll tlfue/tI
cervejtllJem ge/tldtl

e ItllJfJletll umtl tI/Ctltltl
/lJém lucu/enttl _

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

Envie sua programação para:

agenda@meupagosul.com.br

Confira nossgs
ofertas Jmperdlveís

Ponta de Filé ; R$ 3,99
Linguicinha Mista R$ 2,99
Paleta Suína R$ 4,99
Picanha Bovina :.R$ 9,90
Filé Simples R$ 5,29

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A géjtinha
Dayelle Maas
Dàlpiaz filha
de Sérgio e
Dirce com 1
anipho e 3
mes

Jeimes Mickael
P�reira. do Santos
completa 7 anos no
próximo dia 27/07.
�arabéns dos pais

. 9"berto e Cladce o
Irmao e a irmã Jeimilly,cunhada Eliana os

�adrinhos, tia � os

aml.�uinhos Nataly e

Guilherme

o fofo Matheus
Mathias- ._

completou1 an�.
e 3 meses ..:'0. ,i ,.i ,

último dia 08/07.
Parabéns e

muitas ,

felicid?9!7s dos ." Ti,
.. 'V' ','Ison e Marli

pais· .' .'

o irmão Fab�ano e

ostios f'-slall e,
'R,

o banguelinha
JoãoVítor
Schappoda
Silva fez 6 anos

dia 15 de julho.
Papai e mamãe
desejam
felicidades.
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N.é�te sábM:Jo a
fofá Lara
G�nçàlves

;y��!lJ.Rle,ta..�e,u 10
•

apinho. ivl11itas
felicidades é o
que deseja seus

pais
.. �demilsen e

Lu�iane, os avós
Mªria e Leonardo,
Ágata e Lauroe

�,R.;!!?S em .... (!especial Leàndfo

É só �ieªha;
para os pais
�ilberto G
;F�tima e}Wl
irmão JÚnl?r,
com o lindlnhol
K

- E'rnânueaua
.'. .., ... \. tOU

que �()p.�.�
3 meses de o
idade' no últif11
dia 20107

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




