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Treinador do basquete feminino HOJE.'

elogiou a participação da equipe
- PAGINA 7'

AMANHÃ: --f"�;_ � Sábado de

;-y' sol e nebulosidae
---;..... "" · .. ··variável, sem

previsão de chuva

• Sexta feira de
sol e nebulosidae

variável, sem
previsão de chuva

BOA AÇÃO

Angeloni entrega doações para
três entidades do Vale do Itapocu

_ PAGINA 5

PARTICIPAÇÃO

Administração de Jaraguá do Sul
quer se aproximar das associações
o pr b '

'

.

.

e eIto Moacir Bertoldi (PL) esteve reunido ontem
Com representantes dos Conselhos Municipais e disse que

�rv�rno deve ser parceiro da população para que a

�o se tome mais eficiente. _ PAGINA4

P Mazowsé, Balé N aciQn�1 da Polônia, lotou ontem o Polônia é mantido pelo Estado e os bailarinos têm

!eatro da Scar. A apresentação foi a última da dedicação exclusiva ao trabalho. Foi.fundado em 1948
lemporada internacional do grupo que tem 90 pelo compositor Tadeusz Svgietynski e pela atriz e

frtegrantes incluindo a orquestra. O Mazow�'e abriu o cantora Ziminska, dois anos depois do fim: da Segunda
�estival de Dança de Joinville este 'ano numa Guerra Mundial. O objetivo do grupo é preservar a

arre.sel1-tação que incluiu sete figurinos dif�rentes e cultura polonesa através das danças, costumes e

,d�ixou a platéia boquiaberta.O Balé Nacional da música-s dos povos que formam aPolônia. _ PÁGINA 6.

ATRASO·

.Piazera diz que escola deve ser

concluída no prazo de um mês

O engenheiro da Gerência de Planejamento da Prefeitura,
Afonso Piazera Neto, negou que existam problemas na

construção da Escola Santo Antônio) como o uso de.
materiais de má qualidade, mas admitiu a existência de
focos de infiltração no teto. "Realmente foram identificados
focos de infiltração, mas isso já está sendo solucionado pela
construtora. Só poderemos cobrar por qualquer coisa que

estejamal feita, depois da obra pronta", diz. Piazera disse que
o atraso na obra fe-l decorrência da falta de pagamento em

função da troca de governo. - PAGINA 5
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Denúncia de irregularidades em Guaramirim
Os vereadores' de Guaramirim encontraram irregularidades em setores da Prefeitura e do Hospital Santo _(\.ntônio. Administração instaura sindicância. - PAGINA 3'
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fresquinhos, deliciosos e

bem acompanhados.
Escolha a melhor combinação!

'I

o

R$1p9Coxinha ou Risoles
+ I

Suco Mime copo 300 mi I
I'

O
R$24502 Pães de Queijo

+'
Café 200 mi ,

O

R$2,99Hambúrguer
+

Suco Mime copo 300 mi

O
8$3,49Big Dog

.

+
, Coca-Cola copo 300 mi

O
8$3,89Baguete

+
Coca-Cola copo 300 mi

A verdadeira combinação de sabores!

A�ovc�e as cinto saborosas combinações dos Lanches Expmssos MimB.

lanches delclcscs acompanhados da melhor bebida para acabar com sua Sed6.

Uma verdadeira combinação de sabores!

INDICADOR ECONÔMICo"

www.studiofm.com.br.
371·4311
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crescimento, ainda que
tenha reduzido o ritmo nos

'últimos meses. O principal
indicador do aumento de

produtividade é a geração de

empregos. Entre janeiro e

junho, foram abertos apro
ximadamente 950 mil novos

postos de trabalho. Depois de
crescer 4,9% em 2004, a

economia brasileira caminha

� A economia e as. ações em favor do meio
ambiente comprovam que o Brasil é maior
que a bandalheira da política nacionalI

nacional. Ainda que estejam
muito aquém do ideal.

Segundo dados oficiais, a

cada ano, uma área equi
valente 'a� território francês
é desmatada no Brasil.

Já o superávit da balança
comercial traduz o de

sempenho do parque fabril
nacional. Mesmo que haja
algumas distorções, não há

,
i

como negar que a economia

do país está em processo de

FRASES

para um crescimento em

torno de 3,5%�este ano. Os
demais indicadores também
são favoráveis, embora

possam ser ainda melhores.
Os números da economia

e as, ações em favor, do meio
ambiente comprovam que o

Brasil é maior do que todo
essa bandalheira que
enlameia 8. política .nacional.
Prova também que o destino
do país está nas mãos do povo

SEXTA-FEIRA, 29 de julho de 2005

- responsável pela eleição dos

políticos - e, de modo todo

especial; do setor produtivo
- locomotiva que arrasta os

vagões do progresso -, que há
anos enfrenta aos solavancos
da economia e contorna as

crises criadas pela falta de
uma política. de desen
volvimento sustentável, m�s
segue gerando empregos e

renda.
O momento é oportuno

para cobrar investigações
sérias e profundas de todas as

denúncias de corrupção
envolvendo políticos de todos
os partidos e pumçao

.

exemplar dos bandidos. A
apatia política é a principal'
responsável pelo atual estado
de coisa. Os lamentos pos
teriores em nada con

tribuem. São preciso ações
efetivas 'e eficazes para
extirpar da vida pública os

corruptos. O exercício da
cidadania trará. muitas

outras notícias boas.

"Ninguém pode impedir que o pres-idente da República seja julgado pelo povo. Se isso ocorrer

(o impedimento), quem for eleito não terá .condições de governar o país':

o outro lado
'I •

I

: Nem só de escândalos e do -mundo é muito �ais do
, notícias ruins vive o país. O que obrigação dos governos

Ministério doMeio Ambiente dos estados da região ama

garante que houve queda de zônica e federal, é uma

�ais de 90% no desma- questão de sobrevivência
tamento na Amazônia em futura. Por outro lado, as
,

. [unho, Se comparado ao mes- ações comprovam a dispas i
:mo mês de 2004. Na eco- ção do. país em proteger o

inomia, segundo o Banco meio ambiente, fazendo

iCêhtral, o saldo em tran- frente às críticas - merecidas

isações correntes do primeiro da comunidade inter

Is'emestre foi de US$ 5,3
bilhões, melhor resultado
desde 1947. O recorde é
�.

-

.

reflexo do desempenho da

balança comercial, com

superávit de US$ 19,7 bilhões
-' 31% superior à igual
,Reríodo,de 2004. Já a redução
,9a devastação é atribuída às

'ações do Plano Nacional de

[Prevenção e Combate ao

Desmatamento na Amazônia.
t: No primeiro caso, é um

"alívio, já que as agressões ao
'meio. ambiente �ão. fre-
2qüentes; delitos alimentados

ejJela corrupção. Combater a

(devastação na maior florest�
('

.

• Do presidente do SupremoTribunal Federal,Nelson Jobim,acrescentando que caso ocorra o"impeachment"de Lula"a qovernabilidade
'-II. ficará comprometida':

I Fatos & Pessoas I
Ferna,ndo BondC'

Semana que vem é a
hora da verdade do PT

"

.Corn o confronto anunciado 'entre o ex-

.ministro José Dirceu e o deputado

.Robertc Jefferson a tsumani de
'escândalos que carrega um mar de lama
sobre o país há quase dois meses
poderá crescer (com. um novo'

maremoto) ou refluir - .o que também
'não é nada bom porque "volta"
destruindo tudo o que encontra. Será a

�hora da verdade para o pT e também
'para o Governo Lula. Até onde o partido
está enterrado na corrupção e até onde
o Palácio do Planalto sabia de toda a

.armação que envolvia um projeto de

.poder são duas questões fundamentais
'. para o futuro do país e do' presidente da

República. Para os catarinenses, há uma
.outra "acareação" paralela que precisa
'ser feita: entre as senadoras Ideli

.

Salvatti (PT) e Heloísa Helena (PSOL).
BA segunda, expulsa do PT e com s�de
'-'de vingança, acusa Ideli de ter re�ebido
�dinheiro para a campanha de 2002 do
'ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares,

.

:envolvido até a medula com o'
,

.

.publicitário Marcos Valério. Terça-feira
pode ser boa hora para pôr tudo em

pratos limpos.
.

Com todo gás
A secretária de Désenvolvimento Regional,
.Niura Oemarchi dos Santos, retorna ao cargo
na semana que vem, depois de um período de
férias. Já éomeça com um encontro na segun-

.

da-feira com o governador e todos os secreta
rios de Desen\lolvimento Regional, em Treze

Tílias. Na terça-feira pela manhã Niurà se' reúne
com os diretores de escola da região, estabe
lecendo algumas diretrizes na concepção de

gestãopredominante hoje na Secretaria de

Educação, Ciência e Tecnologia. Estas diretrizes
estarão detalhadas na edição de fim de semana

.

do Correio do Povo, na entrevista com o novo

secretário de Educação, Oiomário Queiroz,
que tomou posse na terça-feira passada.

Rodovia do Arroz
O gerente de Programas e Ações da
Secretaria de Desenvolvimento Regional
de Jaraguá do Sul, Victor Klein, vistoriou
esta semana as obras da SC-413, Rodovia
do Arroz. A obra (foto) tem duas frentes de

trabalho, que representam 21,69% do
rendimento previsto no contrato de

'

construção. Este desempenho aponta que a

obra poderá ser entregue até antes do

prazo previsto - a idéia é de que a

inauguração seja em abril de 2006. Com 23

quilómetros. a rodovia garantirá melhores

condições de tráfego no escoamento da

produção agrícola, mas é muito importante
também porque será uma opção para os

motoristas que precisam chegar
,rapidamente à BR-l0l e a Joinyille. A
rodovia tem uma concepção de respeito à

natureza e ao traçado original, bastante
elogiada pelo BID, financiador da obra. Esta

concepção gerou uma economia de R$ 20

milhões para o Estado. O custo previsto é

de R$ 23,8 milhões.

Novos rumos
. O presidente da Câmara de Vereadores de

Guaramirim, Marcos Mannes; recebeu ontem

em seu gabinete o titular desta coluna.
Presente também o assessor de Comunicação,
IIton Piran. Na pauta, a ampliação da cobertura

regional do Correio, cuja 'responsabilidade é da
nova Diretoria Corporativa da empresa, criada

juntamente com a Sucursal de Florianópolis,
que terá o encargo da cobertura estadual,

,

PetrobrásCultural
Estão abertas as inscrições do Programa
Petrobras Cultural para a seleção pública de

difusão de filmes delonqa-rnetraqern.Cada
produtora poderá inscrever apenas um filme.

Os formulários para as inscrições podem ser

obtidos no site www.petrobras.com.br até 30
.

de agosto.
-

fbond@ibe5t.com.br

Valente homem do campo
. I'

A passagem do Dia do
Colono nos motiva a saudar
nossos bravos trabalhadores
rurais, que enfrentam unia rotina
muito dura para cumprir 'a missão
de alimentar toda a gente deste

país. Só quem viveu no campo
tem a dimensão das dificuldades
com que lida o pequeno
agricultor, de sua luta diária com
o trabalho pesado, as intempéries e a falta de
recursos. Assim como só quem lidou na terra
conhece a alegria de vê-Ia brotar e florl'j, r.
Vivi no campo até os 18 anos e nessa época sequer

'

tínhamos energia elétrica em casa, por isso me

alegro em dizer que o governo Lula sabe que
apoiar a agricultura familiar é fundamental pa�
garantir inclusão social, gerar emprego e aumentar
a renda do brasileiro. Um exemplo disso éo
programa Luz Para Todos, que vai levar energia
elétrica e mais dignidade a todas as famílias rurailj
do país até 2008. ' -

Na Assembléia Legislativa tenho priorizado a

atuação na área da agricultura familiar. Alémd: •
trabalhar em frentes espec íficas, buscandol e

soluções para a rizicultura e a bananicultura, por' V

exemplo, tenhome dedicado a levar informaçõe p
sobre as políticas dos governos federal e estadual
aos agricultores de todo o Estado. Por meio de
audiências públicas e seminários, difundimo! �

orientações sobre agregação de valor, acesso aOI er

crédito fundiário e a programas de-governo, além1 Si

. de encaminhar sugestões e-Teivindica'çõe!:� OI

Pouca gente sabe, mas os e stabelecimeníd �
familiares são responsáveis por 77% do pessoal d
ocupado no meio rural brasileiro, dispondo de OI

30% da área destinada à agricultura no pai!, ai

-Também são responsáveis por 38% do valor bruto It

nl

da produção agropecuária nacional. Na produção
de feijão, leite, milho, mandioca, suínos, cebola, aI

banana e fumo, essa proporção é superior a 50%, ai

A agricultura familiar responde por 10,1.% do VI

Produto Interno Bruto (PIB) - a soma de todas ai �
riquezas do Brasil. Em 2003, movimentou R$15ó,ij di

bilhões, o que corresponde a um terço do PIBdo CI

fu
W
b

agronegócio.
Somente esses números já justificariam a

ampliação dos investimentos no setor. E o governo
Lula fez uma opção clara pelos mais pobres e,

excluídos, por isso está destinando crédito recorde
de R$ 9 bilhões para o financiamento da safra

2005/2006, por meio do Programa Nacionald: Ir

Fortalecimento da Agricultura Familiar (prona�i di

Antes, o dinheiro do Pronaf era muito menor (R, A

2,4 milhões em 2002) e sobrava nos bancOS. ,di

O governo Lula diversificou as Íinhas de crédito, ��
criou o Seguro Agrícola e vem coristantementl tr

aperfeiçoando o Pronaf, facilitando o acesSO e:
renovação automática do. crédito de um ano par; di

o outro, simplificando as operações bancánai cr

'.possibilitando o' saque por cartão. E agora o Ir

. an�
!e

agricultor é tratado de maneira mais respeltoS, �
E,

A •

b ,. b 'dito agnCOagencias ancanas, porque sa e que crecu :e
, �não é favor, é um direito seu.,

i

A I 'bl' as para Pi
vançamos muito 'em PO íticas pu ic

00 g�

agricultura familiar. Mas continua senol. porqfundamental que o agricultor se organlZe, ai

juntos somos mais fortes. EI
di
P,

,

-

. 5'111 III

O deputado estadual Oionei Walterda I
fu

escreve às sextas nesta coluna e)

Cqrreio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de" Oliveira, 246
CEP 89251-200 I Caixa Postal 19 I Centro I
Jaraguá do sur- 5C ITel.47 371-19191 Fax 276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

com e rc i a!@jo r n a I co rre iod opovo .com. b r

Fotolito: Cromoarte 1 Impressão: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 ICEP 89256-500
Vila Baependi I Jaraqua do 5ul- 5C I Tel.47 370-7919
cromoarte@terra.com.br I graficacp@terra.com.br

í) CORREIO DO POVO
Diretor

Francisco Alves

Editor-Chefe
Fernando Bond

'I'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SEXTA-FEIRA, 29 de julho de 2005

Oposição, .

�
d r Carione Pavanello (PFL)

O verea o
, d

'

apresentar emen a a
eteu '

'

prom do governo que altera o

Posta ,

proasse do percentual, arrec��ado �?m
rep

I de trânsito as policias Militar
5 mU tas

a
"I "VOU propor que a parte da

e (lVI,
a no bolo seja de 25%, e não

prefeltur .

DOA como é hoje, e repassar ao
de 5 �e Bombeiros os outros 25%';

(O,rpOt u se dizendo indignado com a

adlan o , .

'b'l'dade do fim do repasse de RS
POssl II

'I'da Prefeitura à PM para rondas
7,5 mi
diárias, "I 'f',

um absurdo, c assi ICOU.
'IssO e

� Tapas e beijos
Pelos movimentos de bastidores, o
prometido apoio de tucanos e pefelistas
ao candidato a deputado estadual do
PP não será cumprido. Mesmo que o PP

apresente o documento com as

assinaturas firmando o acordei.
Ninguém tem dúvidas de que tanto

PSDB quanto PFL terão candidatos em
2006. No ninho tucano, a briga está
entre a secretária regional Niura dos

Santos, o ex-prefeito Irineu Pasold e 6
ex-deputado Vicente Caropreso. No
PFL, o vereador Carione Pavanello é o

mais cotado.

� Seminário
A Famesc (Federação das Associações
de Moradores de Santa Catarina)
realiza amanhã, no Sindicato da

Construção Civil, entre 14 e 18 horas,
o seminário"Plano Diretõr e o Estatuto
das Cidades': O evento reunirá

representantes das associações de

moradores do Vale do Itapocu e das
cidades que integram às regionais de
Joinville e de São Bento do Sul.
O seminário vai preparar os mo

vimentos comunitário's para a

discussão do Plano diretor e do

Estatuto das Cidades.

POLíTICA

� Perguntinhas
Esse pessoa r do serviço público que
trabalha só meio expediente
também recebe metade do salário?
E aqueles que executam serviços
pessoais em pleno horário de

trabalho, na maioria das vezes usando
o local público, materiais e equi
pamentos da viúva são descontados
no final do mês?

Não precisa ser especialista, em
administração pública para saber que,
não é de hoje nem somente por aqui,
que meia dúzia de privilegiados '
bem remunerados - deitam e rolam.

� Relações íntimas
A Editora Abril, proprietária da Revista

Veja, fez doações para as campanhas
de políticos do PSDB, em 2002. à
deputado Alberto Goldmann recebeu

RS 34,9 mil e o atual secretário de
Governo da Prefeitura de São Paulo,
Aloysio Nunes Ferreira, RS 15,8 mil. Na IJ

lista de doações aparece ainda
Emerson Kapaz (PPS), ex-deputado do
PSDB, hoje sem mandato, que recebeu

RS 30 mil.
É a guerra de números entre os

]

partidos para ver quem está mais 'I

envolvido em falcatruas.
mosaico@jornalcorreiodopovo,com.br,

,

'J

IRREGULARIDADES

Administração deGuaramirim
éalvo de denúncias da Câmara

CAROLINA TOMASELLI

Funcioná rios
estariam retirando

r vales maiores que os

próprios salários
ai

GUARAMJRIM - A Câmara de
05 \headores constatou irregularidades
101 em setores daPrefeitura e doHospital
i Santo Antônio, segundo informou,

5:' ontem °presidente daCasa, Marcos
,Mannes (PSDB), em uma entrevista

D5
coletiva, Referentes ao ano passado e
este ano, as irregularidades envolvem

:e o�oamentodehorasextras, val�de
adiantamento de salário e horários de
-o registrados nos cartões-ponto,

iO
neste C3SOno hospital.

,

Segundo opresidente, depois de

1'30,1 algumas denúncias feitas àCâmara e

'até por iniciativa dos próprios
vereadores, foram analisados

I; balancetes, empenhos, notas fiscais,
� folhas de pagamento e outros

documentos da Prefeii:ura, sempre
com acompanhamento de um

funcionário da administração.
Mannes, no entanto, disse que não
fommanahsados todos osdocumentos

referente a este ano e 2004 e que os

verificados foramescolhidos de forma
aleatória, 'Ainda não temos dados

finais,comoovalortotalpagosemhoras
extras e quem recebeu, por exemplo,
mas cabe unÍ.levantamentoprofundo.,
Vamos continuar analisando a

documeritação", disse.
Ele citou casos em que

funcionários daPrefeitura trabalham
220 horasmensais e que, nas folhas de
pagamento, chegam a constaraté 290
horas extras por mês. "Existem

irregularidades na concessãoenão está
havendo odesconto devidona folha",
acrescentou a vereadoraMaria Lúcia
Richard (PMDB). "Também
verificamos retiradas de vales em que
os valoreserammaioresque ospróprios
salários", acrescentou Mannes,
lembrando que estes casos são na

Prefeitura. "No hospital, não

verificamos os vales ainda".
Com relação ao cartão-ponto no

Hospital SantoAntônio, o vereador
disseque apartirdemarço foi instituído
no sistema digital, "o que já é um

avanço", mas quemesmo assim não'
impedemanipulações de horários. "É
impossívelo funcionáriobateraCartãot,

,

sempre rigorosamente no mesmo

horário, na entrada e na saída, como
em alguns casos", completou. "O

CESAR JUNKES

'Mannes: "trabalho não foi concluído, mas existem irregularidades"

próprioprovedordohospitaldissepara
nós que não se faz tanta hora-extra",
afirmou o vereador Osni Bylaardt
(PMDB).

Por conseqüência, Bylaardt
informouque na terça-feira -dia em
que osvereadoresestiveramnohospital
paraverificarasituação-, foipublicada
umaportariaexigindoo usodo cartão
ponto.Mannes tambémdissequeUma
funcionária do setor pessoal admiriu
que "não existe controle de entrada e

, que infelizmentemuitos esquecem e
.

pedem aelaparabatero cartãodepois".
OpresidentedaCâmaradisseque,

diante das irregularidades
apresentadas, vai convocar todos os

vereadores para uma reunião e

encaminhar um ofício ao prefeito
MárioSérgio Peixer (PFL) colocando
a situação. "Então vamos escutarqual
medida que ele (peixer) vai tomar e
depois nós vamos analisar o que.será
feito", resumiu, n:ão· descartando a

possibilidadede instalarumaauditoria.

dministração instaura sindicância no Hospital Santo Antônio-,

, Guaramirim_A -;dminis
�ra�ão instaura hoje s in-

Alcancia no Hospital Santo
nt' '

d ,0nlO para apurar as

/nuncias de irregularidades

t
eitas pelos vereadores, informou

�c
ontem ° secretário de Adminis
tra .

çaOe Finanças' J '� 1"
S

' arr iorne m.

d ,egundo e le , todos as

enuncias serão analisadas
Cfltenosa
. mente e, se houverem
Irregularid d
'er'

a es, os responsáveis, ao 1
'

E
pena izados. "O Poder

I xeCUtivo -

'

rela'
nao está parado com

çao a est
'

fu a questão. Sempre7emOSpro
Para c

cessas administrativos

!aran
ornglr erros internos",
tluTom u

O
e ln.

secret' ,

acord
ano explicou que, de

Enfer: Com o Conselho de

diSPor a�:m, o hospital precisa
padrã024h

uma enfermeira

IllOtiv
oras por .dia, por este

�nc' o, o cartão de uma
lonana '

eXced Contem horas extras
entes "F'. lzemos um

.acordo com uma enfermeira,
com curso superior, para

responder 24 horas pelo hospital.
É claro que ela não cumpre todo
este período, mas está sempre de
sobreaviso para alguma
emergência. Este aco rd o ,

inclusive, gerou uma economia

para omunicípio", explicou.
Com relação à Prefeitura,

Tomelin disse que não existem

problemas com hora-extra e que

alguns funcionários trabalham

praticamente todos os finais de

semana, como os motoristas, por
exemplo. Sobre os vales, o

secretário admitiu que a

administração constatou uma

irregularidade, no mês de maio,
mas que já abriu .um a

sindicância. "Abrimos um

processo administrativo para

apurar os valores e o culpado vai
responder", garantiu.

O secretário disse que a

administração municipal sempre

Jair Tomelin: "denúncias serão analisadas e culpados punidos"

se pautou pela transparência e

que processos internos sempre
foram instaurados quando
necessano. "Em 2001,
descobrimos um caso de desvio
de recursos. Abrimos uma

sindicância e a pessoa foi
demitida", disse. Na opinião

dele, as irregularidades "não são

um privilégio" apenas de Guara
mirim e que o assunto está sendo
alardeado pela Câmara para
prejudicar a administração. "Esse
ar de que está tudo errado não é

, assim. A Câmara está explorando
isto politicamente", finalizou.

Vereadores pedem auditoria aq
Tribunal de Contas do Estado',

Guaramirim - As bancadas do

PMDB, PT e PSDB encami

nharam um ofício ao presidente do
TCE (Tribunal de Contas do

Estado), Luis Susin, Marin,
solicitando a realização de
auditoria nas contas da Prefeitura
e nas contas do HospitalMunicipal
Santo Antônio, referentes ao
exercício de 2004 e nos primeiros
meses deste ano.

Segundo o líder da bancada do
PMDB, vereador Osni Bylaardt,
foram constatadas irregularidades
em oito ítens, entre eles na taxa de

limpeza pública; IPTU sobre

terrenos; a falta de pagamento do
contrato com a empresa Serrana,
responsável pela coleta de lixo nos

meses de outubro, novembro e

dezembro de' 2004; e a

pavimentação 'asfáltica da'
Avenida Izídio Carlos Peixer, feita

,

através de convênio com o Estado
e cuja participação da Prefeitura

ultrapassou os 25%.
O ófício encaminhado ao TCE

também cita irregularidades na

distribuição de cestas de Natal para
os servidores públicos, sem que a

Prefeitura apresente o empenho e

a nota. fiscal da empresa

fornecedora; despesas realizadas
em 2004 sem a devida previsão de
recursos e que estão sendo pagas

pela Prefeitura somente em 2005;
despesas pagas pelo Hospital Santo
Antônio sem p devido'

empenhamento por não haver

1

dotação orçamentária e outras
despesas com valores elevados sem
processo licitatório.

O líder da bancada do PMDB
lembrou que no início da semana
o prefeito enviou um ofício à

Câmara pedindo a realização de ,

sessão extra para votar cínco
projetos, dois deles considerados
"polêmicos" e relacionados ao,s
ítens mencionados no ofício
encaminhado ao TCE. O primeiro
trata do reconhecimento de

I

despesas do exercício.de 2004 da:
Prefeitura com a coleta de lixo �
transporte do lixo, no valor de R$
187.004,25. !

O outro projeto trata d�
reconhecimento de despesas dd
Hospital Santo Antônio no ano ddI

2004, no valor de R$ 559.193,35!
I

As despesas estão divididas em

pagas e não empenhadas, de

agosto adezembro, relacionadas às
folhas de pagamento dos

servidores, somandoR$ 305.561,50,
e não pagas e não empenhadas em
2004, relacionadas a fornecedores,
no valor de R$ 254.865,38.

Opresidente da Casa, Marcos
Mannes (PSDB), informou que
não convocou sessão extra para
"não onerar os cofres públicos" e

que os projetos devem ser'

analisados com cautela. "Temds

que ter cuidado. É como a Câmara
dar um aval para as irregularidades
que existem. Se a Câmara aprovar,
ela será omissa", argumentou.

Dois documentos faltam ser

.

entregues pelo prefeito àCâmara
Guaramirim -Dois dos 13

documentos solicitados pela
Câmara de Vereadores sob ameaça
de impetrar um mandado de

segurança contra a administração
municipal não foram encarni

nhados pelo prefeitoMário Sérgio
Peixer (PFL), informou o

presidente da Casa, Marcos
Mannes (PSDB).

No último dia 28, a Câmara

aprovou resolução autorizando o

presidente da Casa a impetrar umá
ação de mandado de segurança
contra a administração municipal
por causa do não atendimento aos

pedidos de informação feitos pelos
�ereadores. Na ocasião, a Câmara'
deu prazo de 15 dias para que o ,

prefeito fornecesse as informações,
a pedido do vereador Acibald�'
Germann (PP).

O presidente da Casa disse que
vai aguardar alguns dias para: que

Peixer entregue os dois docu
mentos que faltam, mas que ainda
pode impetrar omandato, "que não
tem prazo para expirar". "Estamos
cientes que o acúmulo de docu
mentos dificulta o acesso e exige
tempo, mas como poderemos nos
inteirar das informações?",
questionou.

Mannes também disse que a

Câmara não recebe balancetes
'mensais, da Prefeitura, como de

praxe nos outros municípios.
Segundo ele, o Regimento
Interno' e a Lei Orgânica do

Município tratam do assunto de
maneira diferente, o que
dificulta o repasse da�
informações. "Por isto estamos

reformulando o RI e LOM para'

que a Câmara tenha mais poder
em exigir que a Prefeitura envie

os documentos e balancetes em
um prazo estipulado", informou.
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CORREIO ECONÔMICO

GigantedoAço
A Arcelor, segunda maior

siderúrgica do mundo, planeja
criar uma empresa que
englobaria todos seus ativos no
Brasil -avaliados entre US$ 6

bilhões e US$ 8 bilhões- e teria

ações negociadas na Bovespa.A
gigante européia, que tem

sede em Luxemburgo, tem
participações acionárias de
controle na Companhia
Siderú rg icaTuba rão.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Desconfianç\a
A confiança em relação à economia, medida por pesquisa da

Federação da Indústriado Estado de Santa Catarina (Fiescl, está
no nível mais baixo desde 1999. Oaperto na política monetária,
com as altas taxas de juro, e a crise provocada pelas denúncias
de corrupção são os principais fatores que contribuem para esse

quadro.Numa escala de zero a 1 OO� o índíce de confiança está

�m 49; 1. Valores abaixo de 50 indicam desconfiança.A trajetória
descendente vem se confirmando desde o início do ano, caindo
22,8% de janeiro até este mês e corroborando a tendência de

retração da economia: As vendas industriais de janeiro a maio, '

por exemplo, que' aumentaram 14% em 4004, com

parativamente ao mesmo período do ano anterior, encolheram,
8% neste ano. Para a entidade empresarial, essa evolução é

'

resultado dos juros altos, dólar em queda, infra-estrutura
deficiente e alta carga tributária.

'Futuro
Mas a pesquisa revela também

que quanto às expectativas os

empresários ainda estão

confiantes, alcançando 54,5
pontos, apesar de estarem mais
'receosos que no ano passado.
'O motivo, segundo Côrte, é a

natureza dos empresários,
que tendem a acreditar e

trabalhar para melhorar. Alem

;disso, o raio de influência da
: política econômica e da crise
: mostra que há

.arnadurecirnento no país.

Microcrédito II
O'Microcrédito é um emprés
timo pessoal que possibilita às

pessoas que já têm experiência
em determinada atividade,

, iniciar ou ampliar seu pequeno
empreendimento. Este
'financiamento pode ser

utilizado para adquirir
mercadorias, matérias-primas,
máquinas, ferramentas,
equipamentos, veículos
utilitários,melhorias ou
ampliações e consertos de
equipamentos.

Microcrédito I
i No Ano Internacional do
: Microcrédito, decretado pela
: ONU, a Agência de Fomento

: dó Estado de Santa Catarina
: S.A-Badesc tem muito a
!
comemorar. No primeiro
�semestre deste ano, a

;'instituição teve um

:'crescimento do programa da

�;ordem de 52% no valor
taplicado.No caso.do número
: de operações, o crescimento

fol de 27 %.

,

$uplicy aconselha o presidente
�ula a pensar sobre a releição

DA RED�\ÇÃo - o senador senador,
Eduardo Suplicy (PT-SP) afirmou Suplicy disse que Lula deve
ontem, em Plenário, que vai . demonstrar com firmeza que os

presentear o presidente Luiz Inácio, objetivosmaiores que levaramo PT
I.�la da Silva com o livro "A eelepróprioàvitótiaem2002-aética
Democracia naAmérica", deAlexis na política, a realização da justiça e o

de' Tocqueville. Suplicy quer que aperfeiçoamento das instituições
L�la reflita sobre as vantagens e democráticas- prevalecerão até o

desvantagens da reeleição, a partir final de seumandato.
das observações do filósofo francês. , "Segundo Tocqueville, quase
"Estou encaminhando o livro com semperceber, o desejo de serreeleito
toda lealdade, amizade e franqueza, passa a dominar os pensamentos dos
para que o presidente Lula faça uma presidentes, fazendo com que toda
reflexão sobre o que está apolíticadesuasadministraçãespasse
acontecendo no Brasilenão permita a ter areeleição, sobretudo, àmedida
que qualquermembro de sua equipe que omomento da crise se aproxima,
venha a utilizar a máquina do o interesse individual toma em seu

governo, como brilhantemente espírito o lugar do interesse geral",
previu o autor francês", afirmou o explicou.

'Nota de agradecimento e con

vite para a missa de ]0 dia

:Os familiares da mãe, avó, bisavó Lindomar Cardoso

;Garcia, ainda profuhdamente consternados com seu

'falecimento, ocorrido no último dia 25/07, agradecem
�a todos que enviaram flores, coroas e a acompanha-
ram até sua última morada. E em especial ao Hospital
SãoJosé,aosmédicos Dr.Osmar Andreatta e Dr.Rangel
Oselamme. E convidam para a missa de 7° Dia que
será realizada dia 29/07, às 19h na Igreja Matriz São

Sebastião.

,A Família Enlutada
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AdministraçãoMunicipal chama
associações e define prioridades

MARCIA BENTO

� A Câmara de
Vereadores de Jaraguá\

vai repassar RS 30 mil

para as associações

JARAGUÃ DO SyL - A

participação da população nos

Conselhos Municipais, se dá através

dos representantes dasAssociaçÓes de
Moradores.AUjam (União [aragua
ense dasAssociações deMoradores)
possui representantes em todos os 20
conselhosmunicipais. '�população
deve procurar o representante da

Ujam em cadaconselho para passara
sua sugestão ou crítica da

,

administraçãomunicipal", defendeu
o diretor daDivisão de Conselhos da
Prefe1tura, Carlos Alberto Dias,
durante oEncontro dos Conselheiros
Governamentais, ontem no CPL

(Centrodos Profissionais Liberais).
O Encontro teve o objetivo de

assegurar que os funcionários

públicos queparticipamdos conselhos

possam fazer a ponte entre as

necessidades da população e a
•

Prefeitura. "Temos que ser parceiros
da população para que a

administração seja mais eficiente",
defendeu o prefeitoMoacirBertoldi
em seu discurso aos conselheiros.

O presidente da Ujam, Justino
da Luz, confirmou a presença de

° prefeito Moacir Bertoldi disse que a participação da comunidade torna a administração mais eficiente
UI

conselheiros ligados a inst;ituição em
todos os conselhos e garantiu que é a

primeira vez que a Prefeitura escuta
as solicitações das associações. ''1\
reclamação mais constante que
recebemos é a falta de atendime�to
médico em quase todos; os postos de
saúde. A segunda reclamação mais

ouvida é sobre o transporte coletivo,
'tanto com relação' ao preço das

passagens e dos poucos horários
disponíveis", contabilizou. Segundo
ele, essas reclamações são repassadas

para a Divisão de Conselhos que
devem redirecioná-Ias 'para as

Secretatias responsáveis. "Eles sempre
nos dão uma resposta, por exemplo:
eles (prefeitura) nos garantiramque
nos postos de saúde o atendimento
devemelhor neste segundo semestre;
já sobre o transporte públicoa resposta
da' prefeitura é que eles estão

estudando oTransjaraguá, que deve
ser implantado no ano que vem",

UJAM - Emvisita aoCorreio do
Povo esta semana, o presidente da

Ujam, Justino da Luz, infonnou(jIl U

em agosto a Câmara de Vereadol�
vairepassarcercadeR$8COparaCl] i

associação. Para receber a verb�i OI

necessário que as entidades tenham U

estatuto registradoem cartório,CNij xi

alvará de localização ou fundom, o

menta e contabancária.Justinori e

afirmou que a sociedade, deve �

aproximar das à'ssóéiaçôes';caoo
contrário, as decisões que deveriam (

beneficiar a coletividade acabam OI

',beneficiandomeia dúzia de peSSlll\

Executivos das Associações Coruerciais trocam experiência
<' MASSARANDUBA - Cerca de 15
executivosdasAssociaçõesComerciais
e Industriais dosmunicípios da região
Norte do estado, reuniram-se durante
toda amanhãdeontemcom a consul
tora regionaldaFacisc (Federação das
Associações Empresariais de Santa

Catarina),GeovanaFusile, e o agente
de Articulação do Sebrae, Donizete
Bõger, na Câmara de Vereadores de

Massaranduba.Oobjetivodoencontro,
que é realizadoa cada trêsmesesnuma

parceria entre a Facisc e o Sebrae, é
promovera trocade experiências entre
as entidades.

'

A exeçutiva daAcijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul),BeatrizZirrunermann, fàlousobre
o planejamento estratégico
desenvolvidopelaAssociação, que tem
entre suasdiretrizesbásicas apromoção '

de cursas, missões, seminários e'

encontros que focam os níveis

estratégicos e táticos, visando a

capacitação empresarial. Atéo final
do ano, aAcijs deverá ter promovido
30 cursos, de acordo com as neces

sidades levantadas em pesquisa com
os,empresários. Foidestacado ainda, o
sucesso do' encontro de Jovens
Empreendedores, realizado recente
mente em[araguá doSul e que reuniu
mais de 200 empresários de Santa

Catarina, Paraná eRioGrande doSul.
A coordenadora de Serviços da

Acijs,RejaneNunes Bassi, falou sobre
os programas de capacitação
desenvolvidos pelosNúcleos Setoriais.
Os núcleos daAcijs,que começaram

'

a ser formados em 1991, têm como

principalobjetivo o fortalecimentodo
associativismo e hoje já servem de

exemplo para outros ,estados. O
consultordosNúcleos de Informática,

Representantes de 15 Assossiações 'Comerciais participaram
de Qualidade, de Tr�portes e de da Aciam (Associação Comerr�
Transportadoras, Alberto Zeni, Industrial e Agrícola � e

destacou a compra conjuntade pneus Massaranduba), Mauro B���Ja '

que possibilitou o barateamento dos que destacou a reahzaça (

custosem40%. campanha "Sou Feliz em

A abertura e encerramento do Massaranduba", que busca'

encontro ficou a cargo do presidente valorização domunicíp�

President-e da Fiesp critica paralisia do Cóngresso
DA REDAÇÃO - O presidente da

Fiesp (Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo), Paulo Skaf,
voltou a defender ontem a adoção
de uma agenda mínima de projetos
noCongresso emparalelo ao trabalho
dasCPIs (Comissões Parlamentares
de Inquérito), que apuramdenúncias
de corrupção envolvendo estatais.

, "Contaminação (da economia)
significa só ficarmos falando de CPI.
A agenda mínima é indispensável
porque 180milhões debrasileiros não
devem ficar parados por conta do
trabalho deCPIs, embora eles sejam
importantes", afirmou:

Entre os projetos prioritários,
Skaf citou a lei geral das micro e

pequerias empresas, a legislação
sobre a compra de pneus usados e

a reforma política que possa
baratear as campanhas políticas.

Para Q presidente da Fiesp, as

turbulências do cenário político não
são empecilho para a redução
imediata da taxa básica de juros
(Selic), atualmente em 19,75% ao

,ano. "O que desaqueceu a economia
não foi a crise, mas a política
econômica", disse.

SegundoSkaf, a redução gradual
não afugentaria os investidores

estrangeiros e daria fôlego à

economia."Não estamos pregando o
cortede juros pelametade,mas o corte
de uma maneira responsável",
afirmou.

Jáo diretor de Pesquisas �Estudos
Econômicos, PauloFrancini, afirmou
que não se surpreenderia caso o

BancoCentral volte amanteros juros
em agosto.Onterri, oCopom (Comitê
de Polític� Monetária, do BC)
divulgou a ata de sua reunião da
semana passada. Apesar de verem a

inflação sobcontrole, os diretores do
BC não deramnenhumagarantia de
que já éhora devoltar ab::rixar aSelic.

• O presidente da Fiesp

disse que uma agenda
mínima é indispensável
porque 180 milhões de

brasileiros não podem ficar

t da CPI.
�ab"

lllIl

iJsaJ
�

• Enúe os projetoS ,

, a lei
prioritários, Skaf CitoU

geral das micro e
, 'a

Pequenas empresas,
. ampra,,;,

legislação sobre a c ""I

de pneus usados e a

reforma política.
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ESCOLA SANTO ANTÔNIO

I 5 I ·

piazera diz que atraso na

obra foi por falta de recurso

l

lISB1N1

I Engenheiro afirma'
Je não há problemas
J construção, apesar
�atraso na obra

JARAGUÂ DO S�L .-
o

heiro da Gerencla de
1 ngen .

I 'amento da Prefeitura,
anel .

{ o Piazera Neto, informoulons. r

U na próxima semana será feita

Ja reunião com representantes
ai Construtora Viseu, de

oinville, para definir uma nova

ata para término das obras da

scala Loteamento Santo

'tônio, no bairro Três Rios do

�rte. pelo prazo estipulado �o
ontrato [icitatório, a obra tena

ue ter sido entregue no mês

assado. Piazera, que acredita
ue em 30 dias os serviços
stejam concluídos, negou que

istam problemas na construção,
orno o uso de materiais de má

ualidade, mas admitiu a

xistência de focos de infiltração
o teto. "Realmente foram
entificados focos de infiltração,
as isso já está sendo
lucionado pela construtora. Só
deremos cobrar por qualquer

oisa que esteja mal feita, depois.
a obra pronta", diz,

A Escola do Loteamento Santo Antônio deve ficar pronta em 30 dias e vai atender cerca de mil alunos

'A construção da escola, onde
estão sendo investidos R$
2.646.955,00, com recursos da
Prefeitura e do Governo Federal,
através do Fundef (Fundo de
Desenvolvimento da Educação
Fundamental), foi iniciada em

junho do ano passado. Segundo
Piazera, o atraso no cronograma foi
devido a problemas no repasse dos
recursos quando houve a troca de

governo, o que ocasionou uma

diminuição no ritmo das obras.
"Nós fiscalizamos a obra
mensalmente e o pagamento é

feito em parcelasmensais, liberadas
de acordo com a medição do que
foi feito, conforme determina o

contrato licitatório", informou.
O prédio terá 3.054 metros

quadrados de área construída,
incluindo ginásio de esportes,

eloni faz doações para três entidades da região
ão e um furgão carregados

e mantimentos foram entregues
temem três instituições da região.
oram 10.343 doações recolhidas
lo Angeloni e que agora vão
judar a manutenção da Creche
nstância Piazera e Centro de

ção InfantilMárioNicoliniem
guá do Sul e Lar da Criança
arcos Valdir Moroso, de,
uaramirim. Cada instituição
beu entre dois a trêsmil doações.
De acordo COm a supervisora de

arketing do Angeloni, Fabiane
encimo, cada entidade recebeu

,
e acordo com a necessidade 'mais
ediata eforam selecionadas pelogeloni a partir do critério de
ência. O C d Ed -

� .

entro e ucaçaoantilM" N
.

ano icolini recebeu
unentos -

.

' que serao repassados às
carentes do Bairro Três Rios

oNorte o d fi
'

, n e ca a creche quetende 150 '

'

d. cDanças até cinco anos.
Ire tora d C·o entro, Adriane
ner l'
I:_

, sa lenta que a escolha foi
ralUn .

dentas porque o Três Rios éos b .

.

ara '

alrros mais carentes de
guado Sul.
Para a C hrec e Constância
,localizadanocentro também
entregues alirn
ta M

entos.Adiretora

�asd a�d da Silva pretende
!Í;l:llte

oaÇOes naprópria creche. "Se
perceberq ,

d .

�adian uee emais, vamos

�co
te. Caso contrário, vamos

IL. lllasnassas' " li"liIllta.ACo h
cnanças .explica

�dapela ns:ancIa .PIazera, que é

trianr,o AçaoSocial, atende 312
>"'cornat' .

tetn2.71S
e S;lS anos. Recebeu

01 _
doaçoes.

'-QfdaC'DançaMarcosValdir

Gerente Fernandes entrega doações para Maria Andréia, de Guaramirim

Moroso,' de Guaramirim, recebeu
4.058 doações, amaioria fraldas e leite
em pó.A instituição atende crianças
e adolescentes em situação de risco
social. A diretora -Maria Andréia
Stanck informa que ano passado 45
crianças freqüentaram a instituição
e este ano 38.

As doações são resultado da

campanha "Compre e Doe",

promovida neste inverno e que

apurou em todas as cidades em que
há uma loja Angeloni um total de
153 mil produtos. Participaram da

campanha os clientes que compraram
umada ofertas do panfleto domês de
junho, com mais de 47 produtos
diferentes. Para cada oferta

comprada pelo cliente, o Angeloni
doou um para a campanha.

NOVA LOJA EM JARAGUÃ DO SUL

Até o final deste ano, provavelmente em novembro,.será inauqurada
a nova loja do Angeloni na cidade, cujo investimento é de R$ 20

milhões. A nova unidade está em construção na Rua Coronel Bernardo

Grubba, no centro, com uma área total de 20.336 metros quadrados
e uma área de vendas de 4.277 metros quadrados. A estimativa é de

que 290 pessoas sejam contratadas, inclusive com mais de 60 anos e

com necessidades especiais. A obra começou em abril deste ano.

A nova loja vai oferecer serviços agregados tais como espaço cultural,
farmácia, cursos de culinária, cantinho das estrelas, videolocadora,
lotérica, banca de revista, floricultura. pet shop, buffet com grill,
cafeteria, cozinha italiana e ainda vai vender água de coco e crepes é
uma praça da alimentação com 150 lugares. O estacionamento terá
317 vagas cobertas e 24 descobertas.

biblioteca, oito salas de aula,
refeitório e demais dependências.
O secretário municipal da

Educação, Anésio Alexandre,
informou que a escola Vitor

Meirelles, onde estudam cerca

de mil alunos de i- a 8' série,
também situada em Três Rios do
Norte, será desmembrada e parte
dos alunos transferidos para a

nova escola.

Mais de 40 mil inscritos no
,

concurso público estadual
DA REDAÇÃO - A Secretaria de

Estado daEducação divulgou ontem
o levanramentoprelíminardonúmero
de inscritos noConcursoPúblico que
abre vagasparacinco cargosdoquadro
Civile doMagistérioPúblico de Santa
Catarina.Já estãoconfirmados 40.983
candidatos para9 preenchimento de
2.855 vagas. No entanto, o número

'pode aumentar em função dos

processos de isenção de taxas, no caso
dos doadores de sangue, e das

inscrições que foram realizadas no
últimodia (25 de julho) e em cima da

hora, que estão sendo computados.O
levantamento final do número de
candidatos por região e por cargos será
divulgado no dia Iode agosto. Na

regional da Grande Florianópolis, o
total de inscritos chega a 9.371, para
321 vagas, o maior número de
candidatos, seguida por Lages com
3.706 candidatos para 118vagas.A

As provas serão realizadasno dia
14 de agosto nas 30 cidades sedes das

Secretarias de Desenvolvimento
Regional (SDR), com exceção da
Grande Florianópolis na qual os
inscritos farão asprovasnoCampusda
Universidade Federal de Santa
Catarina. Para saber exatamente oS I

locais, os candidatos de todas as
. regiões devem acessar o site

www.concursosed.ufsc.br, a partir
do dia IOde agosto.

.

;
No quadro do Magistério

Estadual, a Secretaria está

oferecendo fOO6 vagas para o cargo
de AssistenteTécnico Pedagógico e
Assistente deEducação. Para quadro
civil, estão sendo oferecidas305 vagas
para Técnico em Atividades
Adminis-trativas, 26 paraArtífice II e

.

263 paraAgente emServiçosGerais.
Esses profissionais trabalharão nos

Centros e Núcleos de Educação
Profissional (Cedups e NEPs), nos
Centros de Educação de [ovens e

Adultos (Cejas) e no Instituto
Estadual de Educação (IEE).

FLORIANÓPOllS/NEIVA DAlTROZO/SECOM

o secretário Diomário Queiroz assumiu esta semana a Secretaria

Novas instalações
.garantem mais agilidade

ao trabalho da 6a DP.

,j

A 6a Delegacia de Polícia da Capital já resolveu milhares de casos de agressão
contra mulheres, crianças e adolescentes. Para continuar a realizar esse

importante trabalho para toda a população, a delegacia agora conta com

um novo espaço, mais moderno e bem equipado. O atendimento psicolágico
e a assistência social passaram a contar com salas exclusivas, garantindo
a privacidade de quem busca ajuda. É mais uma obra do Governo de Santa
Catarina. Mais um r.esultado da Descentralização.

.

Secretaria de Estado da
Segurança Pública e
Defesa doCidadão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP JURíDICO
�ontrato de gaveta e sua validade jurídica
,

No ramo do mercado imobiliário, tornou-se muito comum a utilização do
conhecido'contrato de qaveta'Corno o próprio nome sugere, é um contrato

não oficial, que somente tem existência perante as partes, comprador e
vendedor. .

'

por conseqüência, é um contrato de elevado risco, eis que, normalmente,
�uaRdo o dono de um imóvel financiado resolve vender sua propriedade
'para outra pessoa, mas não faz isso de modo formal, e sim, através do
�'contrato de gaveta':
besta forma, o novo proprietário começa a pagar o contrato de

financiamento como se fosse o a�tigo, adquirindo a propriedade oficial

ido imóvel após a quitação total do débito. O contrato de �aveta, portanto,
:esconde uma situação irregular perante a lei.

.

Ocorre que, uma vez inexistindo tal contrato na legislação, 'os riscos para
:quem compra um imóvel por meio deste são muitos, dentre os quais,
!destacamos a situação em que ocorrer a morte do proprietário original.
Iquando o lrnóvel entra no inventário para os herdeiros, ou a má fé de

Iquem vendeu, pois nada impede o antigo proprietário de vender
I

,novamente, uma vez que não há registro da operação em qualquer lugar,
'

:nem no cartório de imóveis.
.

:Há prejuízo também, nos casos em que os contratos são constituídos em

face da equivalência salarial, sendo que, as prestações são corrigidas
'anualmente de acordo com o aumento salarial concedido para cada

:categoria. Se a categoria profissional do proprietário original der aumentos
!maiores que a do comprador.as prestações vão subir acima do que deveriam.
'Ainda. o novo proprietário não poderá usar seu FGTS para quitar o
iimóvel ou amortizara dívida, ficará impedido de quitar o imóvel se o

: proprietário original mudar para endereço desconhecido, pois é
! necessária a assinatura do· vendedor, e, correrá o risco de perder os
i pagamentos que tenha efetuado.

'

i Por fim, se o vendedortiver problemas de outra arejem na Justiça, o bem .

I pode ser penhorado, sem o conhecimento do comprador, uma vez que
: perante a lei o imóvel continua sendo bem do vendedor.

: Para o vendedor, ainda que menores, também há riscos ao celebrar o

: "contrato de gaveta; pois, se o novo comprador deixar de pagar, é o seu

i nome que constará como sendo inadimplente, podendo, a qualquer
: momento, ser acionado na Justiça em razão de eventuais descumprimentos
: das obrigações assumidas.
: Ocorre que, o "contrato de gaveta" se propagou pelo' Brasil, e, o Poder

: Judiciário, aos poucos, começa a alterar seu posicionamento quanto a

: matéria em questão.
: Exemplo de tal entendimento, ocorreu no julgamento realizado no

: Superior Tribunal de Justiça, em um caso em que houve a venda de

i um imóvel através do "contrato de gaveta': Com o falecimento do
i vendedor no ano seguinte da assinatura do contrato, sua viúva incluiu
i o imóvel no inventário, o que impossibilita a venda deste e não

I permite que o contrato �eja cumprido.
.

_�Na tentativa de fazer valer o contrato, o então comprador entrou caril

ação na justiça pedindo a restituição do imóvel, perdendo em primeira e

segunda instâncias, vindo a interpor o recursoespecial de n= 85.654, no STJ
.

(Superior Tribunal de Justiça).
.

;:.Segundo o ministro relator do citado recurso, Ari Pargendler, as decisões
, anteriores teriam desconsiderado, sem razão, a promessa de compra e

venda ao valorizar apenas a relação jurfdica entre o vendedor e a Caixa
, .Econôrnka Federal. órgão financiador do imóvel. Por isso a Turma garantiu
que audiência de justificação de posse seria realizada.
Em recente julgamento (março de 2005), igualmente, o Tribunal de Justiça

,

'de Santa Catarina, através do voto do desembargador revisor, Ricardo
'Fontes, no Agravo de Instrumento nO 2004.014210-2, assim entendeu "não

, é viável que o Poder Judiciário ignore uma prática utilizada em larga
= 'escala eaceitapelasociedadeemgera� haja vistaque, diariamente, centenss
, de pessoas celebram os chamados contratos de gaveta: .

'Sendo assim, ainda há riscos ao se realizar o "contrato de gaveta';
.conforme anteriormente mencionado, porém, o Poder Judiciário, já

. ,vem adotando posicionamento no sentidode garantir os direitos do
,compromissário comprador, a fim de que não Venham a ocorre

,
enriquecimentos ilícitos ,em detrimento de prejuízos de terceiros.

Janaína Elias Chiaradia, graduada em Direito pela'FURB, advogada
integrante do Escritório Cassuli Advogados Associados

Falecimentos

Faleceu às 07:00h do dia 26/07,a senhora Neide Fernandes da

Silva, com idade de 45 anos. O velório foi realizado na Capela da
_ Vila Lenzi é o sepultamento no cemitérioda VilaLenzi.
� Faleceu às 12:05h do dia 26/07, o senhorWaldi Oss Emer, com
� idade de 60 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da
• Vil� Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

,

Faleceu às 07:00h do dia 27/07, o senhor Aquiles'Timoteo Rocha,
i com idade de 67 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
: da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

; Faleceu às 09:30h do dia 27/07, o senhor Leocádio Preti, com
:,idade de 57 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

; sepultamento no cemitério de GÚaramirim.
: Faleceu às 14:30h do dia 27/07, o senhor Alberto Walter

: Engelmann, com idade de 48 anos. O velório foi realizado na Igreja
Evangélica Luterana Bruderthal e o sepultamento no cemité-rio de
Bruderthal,

'

Faleceu às 19:30h do dia 27/07, a senhora Ana Stoinski, com
, idade de 57 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério de São Miguel.
Faleceu às 19:30h do dia 27/07, o senh6rTibério Bertoldi, com
idade 64 anos. O velório em sua residência e o sepultamento no

cemitério'Barra Rio Cerro.

'"

ESPETPÁcui�o

Balé, Nacional da Polônia
encanta o público de Jaraguá
MARIA HELENA DE MORAES

� Turnê internacional
, do grupo terminou
ontem com a·

apresentação na Scar

}ARAGUÁ DO SUL '- Os

jaraguaenses tiveramaoportunidade
de ver oritern à noite a última
apresentação da temporada
internacional do Balé Nacional da

Polônia, o Mazowse, em um

espetáculo que lotou o grande teatro
doCeritroCultural.A apresentação
em Jaraguá do Sul é decorrente da

participação do grupo no Festival de
Dança de Joinville, onde abriram o

evento e conquistaram aplatéia. Esta
é a última etapa de uma viagem que

começouhá 11 meses.Nesse período,
fizeram espetáculos em oito países
incluindo o Brasil. "Jaraguá do Sul
está sendo privilegiado com a última

apresentação deles nesta turnê

internacional. Nestas ocasiões, eles

sempre fazem uma pegadinha, que
é cantar em japonês, emboramuitas
vezes as pessoas nãonotem', comenta
aprodutora e intérprete do grupo no
Brasil, BárbaraRey.

Esta é a terceira vez que o

Mozowse vem ao Brasil, mas a

primeira em Santa Catarina. Aqui
no Estado já se apresentaram em

Joinville, Florianópolis, Lages,

Regina Kuskowiski, bisneta de poloneses, entregou flores para o diretor do grupo, Krzysztof Kurlev
. I C

. BlumenaueagoraJaraguádoSul.A
cidade de Blumenau foi citada como
amais "interessante" pelo diretor de
produção do grupo, KrzysztofKurley,
42 anos. De acordo com ele, ós
brasileiros são muito gentis e estão

de�onstrando que gostam do

espetáculo através dos aplausos.Oque
eles'mais gostaram aqui em Santa.
Catarina é a comida, parecida coma

I do país de origem. O problema,
segundo Kurley, é o frio porque a

maioria dos teatros não tem

aquecimento central. "Mas um chá

preto com rum e canela resolve o

problema", a:conselha o diretor.
O Balé Nacional da: Polônia é

mantido pelo Estado e os bailarinos
têmdedicação exclusiva ao trabalho.
São 90 integrantes incluindo a

orquestra. Foi fundado em 1948 pelo
compositorTadeuszSygietynski e pela
atriz e cantora Zirninska, dois anos

depois do fim da Segunda Guerra
Mundial. O objetivo do grupo é'

preservar a cultura polonesa através
das danças, costumes e músicas dos

povos que formam a Polônia.

Ontem, a comunidade polo '

de Jaraguá do Sul prestQU U
n

homenagem aos conterrâneos
'antepassados através de Re�
Kuskowiski, 48 anos, que é bisnel:i
poloneses.Ela foi até oCentroCullIl

fazer eles se sentirem um pouco
casa", comentaRegina, que ainda� q
bem 'a: língua dos �ntepassadoc p

"Fiquei feliz em ter a oportuni
o

de fazer essa homenagem", rel
Regina. I

CO RR 10 TV .I------�-�------------'-----_:__--re-d-ac-a-o@-J-·o-rn-a-Ic-or-'-re-io-do-p-ov-o.C�oin.�1

o primeiro
O Barão Vermelhose prepara para gravar no próximo mês o primeiro
DVD de sua carreira. A última vez que gravou algo €m vídeo foi o MTV

Acústico, ainda no tempo do VHS. O show-DVD vai ser gravado no Circo

Voador, no Rio. Que, aliás, foi onde tudõ começou nos anos 80.

Rezende x Bispos I
, A briga jurídico-trabalhista entre Marcelo Rezende e a Record vai longe ..

O apresentador acusa a emissora de não ter cumprido seu contrato de

jornalista. A emissora, por sua vez, contra-ataca é exige multa de
rescisão contratual.,

RezendeX Bispos II
Rezende analisa propostas de outras emissoras, segundo ele. Uma

praticamente confirmada é para que ele volte ,à Rede TV, o que, de

quebra, colocaria fim a um outro processo judicial, iniciado em fevereiro
do ano passado, quando ele trocou essa emissora pela Record.

Melhor assim
Ana Hickmann ficou aliviada com a saída de Rezende. Não porque não

gostasse dele como pessoa, mas porque sentiu de imediato, nos pilotos
do novo programa matinal que a Record vai estrear, que não havia

química alguma entre ela e o jornalista. O nome mais cotado para'
substituir Marcelo Rezende no comando de "Assim E Melhor'; ao lado da
modelo é de Rodolpho Garnberini, apresentador do jornal "Edição de

Notícias';

Natelona
O filme de "A grande família" vai ser rodad� em janeiro. Dirigido por
Maurício Faria no Projac e em locações no Rio, o longa-metragem terá

produção da Globo Filmes e o elenco do seriado.

"A,mérica"
Sol e Ed se beijam em uma noite conturbada em Miami; Estados Unidos
no capítulo que vai ao ar na quinta-feira da próxima semana. O beijo
acontece na noite em que Sol vê Tião e Simone passeando felizes pela
rua. O casal não a reconhece, mas Sol fica deprimida ao constatar que o

grande amor da sua vida está com outra mulher. Fragilizada, Sol se deixa
abraçar por Ed e o beijo acontece. Em seguida, constrangidos, ambos
começam a discutir, porque Sol diz que ele queria se aproveitar dela.

(

Férias
Quem
quiser ver
Nicole

D
di
fi

di
filKidman

nas telonas
deve fazer
isso loqo.A
atriz vai dar
um tempo de

Hollywood
para passar ficar
mais com seus

, filhos. A atriz de
A Feiticeira fez
oito filmes nos

últimos dois atlas e

tem mais quatro em

pós-produção e já
avisou aos fãs que
aproveitem para vê-Ia

agora porque logo sairá
de cena. "Vocês não me

verão por um bom

tempo. Pode ser um ano

ou talvez dois. Não vou .'

�
dar a vocês o roteiro de minhas férias, mas serão vários mese .

Par de sucesso .

.

I _
Se a filha de Glória Pires tem feito sucesso com os homens

velhos, o quarentão Edson Celulari está mexendo com o
.�

imaginário das garotinhas. O ator revelou que tem ouvido rn�o
piadinhas na rua, as meninas só o chamam de tiiiiio. Quem �a
deve estar gostando nada nada dessa história é a Cláudia Rala.

Perso_na�em .

.

," Ânge�A mamae Nívea Stelrnann vai entrar em "Alma gemea .

I ta
Antônio revelou que morena vai fazer o papel de esposa ,ou
de seu personagem, o médico Eduardo. "Ele, na verdade, �

" I'
.

casado com uma mulher louca, internada num sanato,no., da
adiantou o ator.Nívea deverá aparecer lá pelo 50° capitulo
trama, na segunda quinzena de agosto.
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PARCERIA

Escolinha do Flamengo cria
projeto para crianças carentes

•

RAPHAEL GONTHER

pareceria com

presas já atende

estudantes em

's treinos semanais

, JARAGUÁ DO SUL - A'

I' ha Oficial do Clube de
co [Il ,

.

egatas do Flamengo cn?u um

o'eto para atender cnanças

rr�ntes domunicípio. Para isso,
tá procurando parcerias com

presas do município para que

dotem" os alunos. Até agora, são

3 crianças que já treinam três

ezes por semana
com apoio de

ropresários e a meta é che�ar a
1�. Elas participam das aulas Junto

gOl os outros matriculados, que
roam 135 alunos.

Asmatrículas dos estudantes

carentes têm valor diferenciado

dos outros alunos: R$ 60. A

�ensalidade também custará

enos para o empresário.
interessado: R$ 36. Segundo um
dos proprietários da escolinha,
UvioAntônioAlves, a política da
mpresa é não divulgar quem faz

.

arte do projeto, para evitar

íveis constrangimentos com os

outros alunos. "Somente os
f: I'" 'I

,�. proíessores e os.padrinhos vão

conhecer as crianças do projeto".

Crianças carentes podem ter a chance de treinar na escolinha com a ajuda de empresários

Silvio, que também é pro

fessor, disse que a idéia nasceu

porque ele percebia que muitas

crianças ficavam assistindo os

treinos, mas não' podiam se

matricular por motivos finan-:
ceiros. "Eu chegava e começava
a conversar com elas. Também
temos muitas cartas e telefo
nemas de crianças que querem

araguá vence Chapecó e fica
-fi 3° no basquete feminino

Beckham e Ronaldo criticam a Rio de Janeiro fecha acordo
, /

turnê do Real Madri na Asia para os Jogos Pan-Americanos

treinar aqui". A escolinha já tem

várias fichas demeninos emeninas

que estão interessados em jogar.
Para o professor, o lado mais

gratificante .é ver as crianças se

dedicando e aproveitando a

oportunidade que tiveram. "É
muito legal ver a felicidade

estampada. no rostinho delas".
Silvio disse que também será

,

cobrada a participação dos alunos
na escola, pois elas terão que

apresentar as notas todo mês. As

empresas interessadas em apoiar o
projeto devem entrar em contato

através do telefone 370-1673. A
Escolinha do Flamengo fica na

Rua João [anuário Ayroso, no
BairroJaraguá Esquerdo, em frente
ao Arroz Urbano.

--------"I LINHA DE FUNDOI�
1

JULIMAR PIVATTO I!
Malwee em Joinville
Todo clima criado em cima do clássico contra Joinville na quinta
feira não se refletiu em quadra. O jogo foi sim disputado, como
todo encontro entre as duas equipes, mas foi limpo. O

menosprezo dos dirigentes da Malwee com relação ao time

do Jec foi desnecessário. Se a torcida jolnvillense esperava ver

Falcão, ele não foi por uma opção da comissão técnica.Como

está classificada, o auxiliar técnico Marcos Moraes já tinha
avisado na semana passada que não usaria os principais
jogadores (inclusive Falcão) porque a preferência da Malwee

,está naLiqe Nacional.

;

Botafogo De saída
Um torcedor do Botafogo Mais um jogador destaque
entrou em contato com a do Campeonato Brasileiro
coluna ontem, chateado pode deixar o país nas

com a nota dada sobre o
. próximas semanas. O

atraso de salário de lateral-direito Rafinha, do
jogadores. Para ele, isso não Coritiba, recebeu proposta
basta de notícia "plantada': do futebol alemão. Ele pode
"0 Botafogo é o melhor time se transferir Ou para o

carioca na competição. A '

Borussia, para o Schalke 04
Série B só fez bem para o ou para o Wolfsburg.
clube, que melhorou muito Rafinha ganhou projeção
dentro e fora de campo': com a Seleção Brasileira,

-

Ninguém aqui questiona Sub-20 no Mundial em
isso, só resta saber se o junho na Holanda.
Fogão terá pique para ficar

entre os líderes até o fim do

campeonato. Despedida

Proposta,
o futsal masculino e o vôlei
feminino de Jaraguá do Sul

O atacante do Cruzeiro Fred se despediram ontem da
disse depois da derrota para Olesc. O primeiro venceu !

o Corinthians que não pensa Porto União por 5x3 e o

em sair do Brasil tão cedo. último perdeu para
Mas ontem o Nantes, da Blumenau por 3 sets a 1.
França, aumentou a proposta Agora resta o consolo para
para US$ 6 milhões (cerca de disputar o Campeonato
R$ 14 milhões). Fred é o Estadual e continuar os
atual artilheiro do treinos para fazer bonito na � !
Campeonato Brasileiro com edição do ano que vem, que
dez gols. será em Jaraguá do Sul.

. 'e julimar@terra.com.b,r

ITAJAÍ!JARAGUÁ DO SUL - fizeram um trabalho parecido, de DA REDAÇÃO - David O Real venceu quatro de seus DA REDAÇÃO - O Ministério vão passar por esse processo de
De�ois da decepção por não recuperar a confiança das B�ckham juntou-se a Ronaldo e. cincos amistosos de pré- do Turismo e a Prefeitura do Rio capacitação.
disputar a final da 5ª Olesc, as atletas. Os dois times tinham Zinedine Zidane nas reclamações temporada, mas sofreu uma de Janeiro assinaram ontem um O programa "Turismo no Rio
meninas do basquete de Jaraguá consciência de que poderiam sobre a turnê comercial do Real vergonhosa derrota por3xO para o coriveruo para capacitar se Prepara para o Pan"vai começar ,

do Sul se recuperaram ontem e estar disputando a final e isso Madrid pelos Estados Unidos e pela time japonês Tóquio Verdy na profissionais de hotéis, -bares e a ser desenvolvido até setembro, i
ficaram com o terceiro lugar. Elas deixou ambos abalados". Patrício Ásia. O jogador afirmou 'que a segunda-feira. N a partida restaurantes, além de taxistas, quando cinco mil profissionais:
venceram Chapecó por 45x42, disse que a expectativa, por causa viagem prejudicou a preparação da Beckham envolveu-se numa briga que vão trabalhar na cidade serão treinados. "O presidente temi
depois de saírem perdendo. por 20 do retrospecto desde o início do equipe para a próxima temporada. no vestiário durante o intervalo. duran te os Jogos Pari-Ame � .nos orientado a trabalhar e não!

;�ntos de diferença. Para o. ano, era chegar na decisão, mas Ontem, o time chegou à Tailândia. Zidane e Ronaldo já haviam ricanos de 2007. O convênio, no medir esforços para apoiar o Pan.:
ecnlCO Júlio Patrício, a os planos foram mudando com o "Tivemos alguns dias difíceis", reclamado do cansaço pela agenda valor de R$ 6,6 milhões, prevê a O Rio é a vitrine do Brasil", disse o;
conquista foi importante porque andamento da competição. disse o capitão da seleção inglesa recheada da turnê, com seis qualificação de 2 O mil ministro do Turismo,Walfrido dos'
as atletas recuperaram a "Não começamos bem e isso ao .site do Real Madrid. partidas disputadas em apenas 18 profissionais até a realização, do MaresGuia, que espera cerca de:
confiança e conseguiram virar o' fez o time desandar um POUQo. "Fisicamente, não foi bom para os dias. Mesmo com a expectativa de evento, de lJa 29 de julho. 750mil pessoas na cidade durante I
'����� ? ltít�lo ficou' com Por isso o resultado final foi jogadores, apesar de ter sido render aos cofres do clube 25 A idéia é ensinar desde a o evento.

.' Inopo IS, que venceu Itajaí merecido", disse Patrício. Para importante", afirmou. "Os jogos milhões de dólares, a turnê do Real história da cidade até a melhor O convênio prevê também ai
por53x52. ele, a defesa foi o que fun- foram muito duros porque não Madrid teve repercussão negativa f�rma de atender o turista, além instalação d.e um sistema que v�'
Ot .

d .

rema ofJaraguaensedisse cionou melhor no jogo de pudemos treinar o bastante e ainda na imprensa pela atuação em de passar informações sobre os permitir a comunicação entr�que, durante a partida as ontem. "Elas voltaram a jogar estamos fora de forma. Você 'Pequim. A última parada da pontos turísticos. Cursos de inglês motoristas de táxi e passageiros'
meninas'

'

sentIram que podiam um pouco melhor. Com a termina a partidamuito cansado e equipe será na Tailândia, onde a e espanhol também estão estrangeiros. na cidade. A idéia é:vencer as' -

Ia tua is campeas melhora no setor defensivo, e as leva mais tempo do que o normal equipe enfrentará uma seleção de' previstos. Os funcionários da conectar o taxista pormeio de rádioestadua' '. ,
IS e ISSO foi importante sentiram que era possível ficar para se recuperar, mas isso era jogadores tailandeses em Bangcoc Companhia de Limpeza Urbana a uma central de tradutores paraipara vencer. "Os dois técnicos com o terceiro lugar". esperado". no dia 29 de julho. e da Guarda Municipal também facilitar a comunicação. I

----------------------------------------------------------------------------------------------��----------��------------------------------------------�
,i

.

� .

BRASIL

, ;

, I

Você escolhe, nós transportamos .

LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I
Baependi I Te•. : (47) 371.0363
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ESPORTE
JUVENTÚS

Schüller terá que
ímprovlsar amanhã

Rimo

JÁAAGUÂ

RAPHAEL GÜNTHER

JULlMAR PIVATTO

Jogadores treinaram finalizações de longa e média distância na tarde de ontem no João Marcatto

� Dúvida do técnico
do tricolor jaraguaense
está na lateral-esquerda J

e na zaga

JARAGUÁ, DO SUL - o
técnico Itam�r SchüIler ainda
não definiu o time que enfrenta
,ô Atlético Hermann Aichinger,
rieste ,�ába:do às 19h, em

Ihirama.' Como o zagueiro
Acássio está suspenso e o

substituto dele, Neto, está com
intoxicação alimentar, a opção
,po,de, ser,;Pereira. Já .a lateral

,êsqu�tda� que espera a chegada
de' um jogador até o dia 10,
'últiÍn() dia de inscrições, deverá
ser ocupada por Gringo ou

L�andro.

o time deverá ser definido ,Praticamente com o mesmo

hoje à tarde, no último coletivo time, Schüller disse que a

antes da partida de amanhã. torcida pod,e esperar um

SchüIler já poderá contar com o [uventus mais aguerrido para o

atacante Carazinho e o meia returno. "Tivemos que mudar
Dega. Contratações não fazem com os jogadores que estão aqui.
mais paire do vocabulário da Vamos jogar improvisado, mas
diretoria, que só 'busca ainda um ,fazendo o melhor para o

lateral-esquerdo. "Os treinos em [uventuscom o grupo que temos

Ilhota serviram para entrosar ,aqui".
mais o time, que será este, com A arbitragem para o-jogo de
estes jogadores, mas com uma .,', amanhã será um trio de ltajaí.
postura diferente", prometeu José Acácioda Rocha comandá
SchüIler. a partida, auxiliado por Célio

O ataque do time pode ser Amorim e Luiz Guedes. ,A
Marco Antônio e Carazinho, primeira rodada do returno

mas Gralha também vem com continua no domingo, com os

opção. Outra dúvida é o meia jogos entre Metropolitano x

Carlos Rogério, que torceu o Chapecoense, São Bento x Lages _

tornozelo e ainda é dúvida. e União x Brusqu e. O
SchüIler terá a opção alguns complemento será na- próxima
jogadores do time juvenil, como quarta-feira, com as partidas
o volante André e os atacantes entre Joinville x Caxias e

[adson e Felipe. Guarani x Marcílio.Dias.

Kiferro e Atlético disputam título do Varzeano
JARAGUÁ DO SUL - Kiferro e

Atlético EC decidem o título do 23º

Campeonato Varzeano Raul Valdir
Rodrigues - Troféu Posto Mime a

partir das 15h30 de domingo, no
EstádioJoãoMarcatro. Na,preliminar
eladecisão, RozzacoPneus/Amizade
e Gesso Jaraguá disputam o terceiro

lugar da competição em confronto
marcadopara as 13h45.Previstospara
a tarde da última segunda-feira (25),
os jogosda fase final foram ttansferidos

,
devido aomautempo epara preservar'
a gramado do campo do Juventus.

OAtlético garantiu presença na
final ao vencerGesso Jaraguá de 2x1,
enquanto que a outra vaga foi
definida nas cobranças de pênaltis,
com 5x3 a favor do time da Kiférro
'depois de empate em dois gols no
tempo regulamentar com a Rozzaco
Pneus/Amizade. Essas partidas foram
disputadas na tarde do último sábado
(230), no campo doJoão Pessoa.

Promovido pela Fundação

Klferre (azul) é um dos -finalistas do Campeonato Varzeano

Municipal de Esportes, com o

patrocínio da rede dePostosMime, o
Varzeano 2005 premiará o time

campeão com umboi de 15 arrobas,
sumos de 100;80 e 60quilos para vice,

, terceiro e quarto colocados, respec-

tivamente, além de troféus e

medalhas aos trêsprimeiros classifi-
, cados é troféu a quem ficar na quarta
posição. Haverá troféus ainda para o
artilheiro, o atleta destaque, a equipe
disciplina e a defesamenos vazada.

SEXTA-FEIRA, 29 de julho de 2005

j

, ,

ISSO E QUE·� PROGRAMA SOCIAL"
-QUE AO INVES DE IYAR O PEIXE,
ENSIN:A A PESCAR.

o Governo Federal triplicou os investimentos na Agricultura
Familiar. Para esta safra, são SI bilhall de reail em

ftnlnéiamlntolt É muito mais crédito, apoio, assistência
técnica e o tão sonhado Illuro lafra. 1110 nunca fo1;'8lto
no Bralll. Agricultura Familiar e tantos outros programas
sociais do Governo Federal, como Bolsa Família,

Microcrédito, ProUni - Programa Universidade para Todos

e Luz para Todos, dão aos brasileiros I oportunidad.' de
crelClr. m'.fllarardi '1ida.'lsso, sim, é que é programa
social. Mais informações: www.brasil.gov.br
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uá do Sul - Até o final
Jarag ,

,

deste mês ou ate começarem

ulas do segundo semestre
�a

d'd d
t dantes de to as as I a es

es u
. .

podem aproveitar para visitar
os Museus da cidade e outros

espaços destinados
à

exposições de arte: �
Biblioteca. da Ilnerj e um bom

local para começareste roteiro

cultural. O Centro Cultural e o

Museu Emílio da Silva também

vahim a pena, sem contar o )
Mus�u da Weg, que tem um

acervo permanente digno de

ser revisitado em qualquer
épocaao ano. Outro local que

mereú,atenção é o Museu da

Imigraçã'o Italiana, no Bairro

Santo Luzia, onde se pode
conhecer, através, dos artefatos
à disposição, cofhq. viviam os

imigrai:ltes italianos em terras

jafag�aénses, o dia-a-dia do

colono e seus instrumentos de

trabalho:'Todd o.acervofoi

Museu
Emíllo
da Silva
Estão expostas as

obras selecionadas'
para o concurso de
aniversário da

. cidade. Participam
artistas conhecidos,
como Valdete

Hinning, o chargista'
Fernanda-Bastos e a

coordenadora do
.curso de Moda da
I

'Uner], Celaine
Refosco.

\ .

Óleo sobre tela de

Rosernarie
Borgmann no Museu

Emílio da Silva

MARIA HELENA DE MORAES

FOTOS E REPRODUÇÓES:CESAR JUNKES

Biblioteca da Uner]
"Magia das Cores", de Wilson Jesus dos Santos e

"Primeiras Capas" de Silvia MayerTeske podem ser

vistas até o dia 6 de agosto.Wilson é de Jaraguá do Sul
e está mostrando 8 óleos sobre tela onde a natureza
'serve de inspiração. Detalhista, o pintor prefere
paisagens, natureza morta e abstratos. "Pássaros no '.'

Jardim", "O Pescador", "Esquina", "Vaso com Hor", ..
"Copo de Leite", "Interior Radiante", '''Olho'' e "Alto \
Mar" são os títulos das obras deWilson.

, ; ,', '

Já a artista plástica, escritora e arte-educadora-Süêa '

MayerTeske está expondo cerca de 15 obras' ondé
,

predomina a técnica mista.Todos os quadros falam do
universo feminino. Silva já participou de coletivas em
Londres, em duas oportunidades diferentes. ",

Atualmente, mora em Brusque. Em 2001 lançou o

primeiro livro "Textículos femininos.". Em suas obras,
Silvia gosta de experimentar e costuma incorporar
elementos femininos em suas telas, como rendas,
botões e quardanapos de crochê ou tricô.

Flores e natureza morta nas obras de Wi Ison dos Santos I ,

Centro Cultural
Esta exposição é promovida pela Ajap (Associação jaraguaense de artistas plásticos) e
se chama "Nas Teias da Arte". Uma das obras de maior.impacto é a criada por Valdete
Hinning: um prato com macarrão de verdade.Concebida dentro do estilo

.

contemporâneo, a exposição tem agradado a todos que visitam o espaço.

Valdete Vinning ousou neste instalação que está exposta no Centro Cultural de Jaraquá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



J I
o IPROGRAMA

De 19 de julho a 1 de agosto '

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

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO
OuartetoFantástico
14:00 -16:15 -19:00 - 21 :15 SinCity - A Cidade do Pecado

14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00

Stars Wars - Episódio III
14:30 - 17:30 - 20:30

Guerra dos Mundos
19:20 - 21 :45

Madagascar
13:30 - 1 S:30 - 17:30

A Fantástica Fabrica de Chocolates
14:15 - 16:45 - 19:00 - 21 :20

As Aventuras de Sharkboy
14:00 - 16:00 - 18:00

Melinda e Melinda
20:00 - 21 :50

Joinville - Rua Visconde de Taunay
FILME/HORÁRIO Batman Begins

21:20
\

SinCity - A Cidade do Pecado
14:30 z: 17:00 - 19:30 - 22:00

Herbie
13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30Quarteto Fantastico

14:00 - 16:30 - 19:00 - Dia 29,30 e 31
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30 - 01/08 a 04/08 Quarteto Fantásticp

14:00 _ 16:30 - 18:4SA Sogra
21 :30 - Pre-estreia - Dias 29, 30 E 31

Até Que A Sogra nos Separe - Pré Estréia
21:30Madagascar

13:30 - 15:30 - 17:30

Programações sujeitas a alteraçãoGuerra dos Mundos
19:20 - 21 :45

LEGENDA: A-Ação/D-Drama/ AV�Aventura/ C-Comédia/P - Policial! S-Suspense/ DC - Documentário/ R-Romance/ l-lnfantil/f-Ficção

u RIA!SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA Contato: 275 2477 - 370 6488
FUNDADA EM 0&.06-195€

Missas Informativo Paroquial
30/31 de julho

NOSSA MENSAGEM

"Queremos ver Jesus: Caminho,Verdade e

Vida!!"

SÁBADO
, Sh30 Matriz

'9hOO São Luiz Gonzaga
'7h30 São Benedito
, 7h30 Rainha da Paz

'9hOO Perpétuo Socorro
, 9hoo Matriz

170 Domingo do Tempo Comum'
Jesus, o tesouro que nos preenche!!DOMINGO

07hOO Matriz
09hOO Matriz'

, , 9hOO Matriz
08h30 Molha

08h30 - São Cristóvão
, Oh30 Rainha dá Paz .

Deus é coração aberto para nós:"pede o que desejas e eu te darei!': Mas, que
saibamos pedir-lhe o que há de melhor:"um coração sábio e inteliqente"
capaz de discernir entre o bem e o mal'; que não se iluda com pedras de

pouco valor, mas que descubra aquela de "grande valor" e venda tudo para
comprá-Ia na aleqrial A pérola é Jesus. Compra-Ia é fazer de tudo para ser

como Ele a fim de que ele seja o primogênito numa multidão de irmãos"!

?»';;F,<#t. ��..,. ,� !7r':"

t.<�,�,:� �'" tt.."."..�-").

�I

I CI
O Aleijadinho
Além de revelar a intimidade do artista, sua
formação de escultor e arquiteto, o filme também
enfatiza o relacionamento amoroso de António,
Francisco Lisboa,o Aleijadinho,com a bela
Helena, os conflitos políticos com o pai, a amizade
'com o Inconfidente Cláudio Manoel da Costa,
através de quem conheceu detalhes da revolta
histórica da Inconfidência Mineira, além da
misteriosa doença que adquire aos 47 anos de
idade. Doença que aflige pelo resto da vida, e que
apesar de enormes sofrimentos não o impede de
t�abalhar até os 76 anos, com os instrumentos

que seus três fiéis auxiliares lhe amarram nas

mãos Aleijadinho vive os dois últimos e dolorosos
anos de sua vida, entrevado num quarto levando
o, nos momentos de desespero a clamar a Cristo
que ele tanto amara e esculpira em obras mortais,
pedindo que sobre si passasse os seus divinos
pés.
Drama - Ano: 2003 - Duração: 100 minutos -

Cor 12 anos Lançamento em DV,D e Vídeo

O lenhador
Após doze anos na prisãoWalter (Bacon) chega a

uma pequena cidade, em liberdade condicional, e
muda-se para um apartamento em frente a uma

escola primária. Consegue um emprego em uma

serraria eleva sua vida de forma isolada e quieta.
Ex-condenado por pedofilia,Walter é evitado por
sua família, excluído pela maior parte de seus

coleqas na serraria, e vigiado por um oficial de
polícia, Detetive Lucas (Mos Def). Seus únicos
aliados são seu cunhado, Carlos (Benjamin Bratt)
e Vickie (Kyra Sedgwick),mulher independente e

forte, que capta toda dor e vulnerabilidade
exposta porWalter através de seu silêncio e

solidão. O relacionamento que surge entre eles.,
de um desespero exposto e cru, emóciona a

"

platéia profundamente.Walter, atormentado por
sua consciência, parece determinado a sufocar
seus impulsos sexuais predatórios. Porém, ao
conhecer uma menina em um parque do bairro;
Walter inicia uma batalha terrível contra.seus
demônios internos. O mais inquietante nesta
batalha é não se saber quem vencerá: seus
instintos mais nobres ou seus demônios internos.
Drama - Ano: 2004 - Duração: 87 minutos- Cor
16 anos Lançamento em OVO e Vídeo

Cristóvão Colombo
Enquanto o mundo todo estava tentando chegar
até a China pelo leste, Colombo acreditava que
podia fazer isso em quinze dias, navegando pelo
oeste. Mas acabou encontrando uma terra

maravilhosa, verde e selvagem, habitada pelos
índios e cheia de mistérios. Um novo mundo este,
onde vivemos: América.Toda a saga de Colombo
neste maravilhoso desejo animado que acaba de

chegar às locadoras de todo o Brasil.Ótimo não
só para crianças, mas também para adultos de
todas as idades. Vale a pena conferir.

-

Desenho Animado - Ano: 2005 - Duração: 56
minutos - Cor Livre Lançamento em OVO e

Vídeo

Anjo de Vidro
Numa noite qualquer de Natal.em que os

presentes já não são mais entregues pela
carruagem do papai Noel e a meia-noite não tem
mais nenhum mistério, vivem algumas almas
solitárias em busca de perdão, de amor e de
certezas que só podem aparecer com a

esperança. Rose é uma mulher madura e
,

divorciada que vive apenas em função de sua 1
mãe que tem Alzheimer. Nina precisa decidir se
vai se casar com Mike, um policial pra lá de
ciumento. E Mike quer entender o que acontece

com Artie, o dono da cafeteria que freqüenta e

que diz ser sua alma gêmea'. Emocionante e

multas vezes divertida, essa noite não vai passar
'em branco, inclusive na sua tela.
Drama - Ano: 2005 - Duração: 92 minutos - Cor
Livre Lançamento em OVO e Vídeo

v
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Bolo de Nozes
. ,

redientes: 4 gemas;
20 envelopes d� adoç�nte em �?; 4 colheres (sopa) cheias de farinha de

l�go;l colher (sopa) de fermento em po; 1/� xrcara (cha) de nozesmoídas;4 claras em neve.

tn9
re: Bata as gemas com o adoçante ate obter um creme esbranquiçado. Em seguida,

prepa '

de trl f
. , ,'. .

eneire a fàrinha e tng9 e o ./ermento e J.unte-os as nozes mist
..

urando bem. Adicione estq.pfu,
�istura ao creme de �em.a�.IIl!,c�rpore cuidadosamente as�Iaras em neve. Despeje amassa ii::

a fôrma de bolo mgles !ifledla, untada, e asse em forngereaÇ.l�ecido moderado durante 35
n�m tos Deixe esfriar e desenfôrme

.'
, " .

,rninu, .

<l O Bolo de
Nozes fica
mais gostoso se

preparado de
um dia para
outro

Bavaroise de Morango
Ingredientes: Meio quilo de morangos; 200 gramas de açúcar; 3 folhas de gelatina incolor; casca
ralada de um limão; 300 mi de creme de leite fresco batido.

Preparo: Bata no liqüidificador os morangos com o açúcar e casca ralada do limão. Passe pela
peneira fina.Coloque a gelatina de molho e dissolva num pouco de água quente, deixe esfriar e
misture ao morango batido. Acrescente o creme de leite batido,mexendo delicadamente,
oloque em fôrma de pudim untada e leve à geladeira por 3 horas, Desenforme na hora de servir
edecore com morangos.

' •

Um novo vír Bank-Ash.A,
falhas de se inça no sistem
?peracionalWindows para roubar
Informações do usuário-quando um

.
pirata tem acesso a dados bancarias,
por exemplo; Rope'obter vantagens
financeiras movimentando a oonta do
• '1/

... .

;

Internauta. A ,p,raga também iÕ'1�!�de
que o Microsoft Anti 5pywar,e,

.

,

ferramenta da,Microsoft ainda em

�ersão beta, alerte os usuários sobre

Instalação de proqarrias maliciosos.
Es'sa é a prinç ..i�aJ função da .

ferramenta grá,tuita oferecida p�'la
empresa Bill Gates.

"Esse vírus pode. ser à primeiro de
'

I

JOS

Delícia de Goiabada
Ingredientes: Meia xícara (chá) de margarina; 1 xícara (chá) de açúcar; � ovos; 1 colher (chá) de
essência de baunilha; 1 xícara (chá) de maisena; 1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo; 2 colheres
(chá) de fermento em pó; meia xícara (chá) de leite; meia xícara (chá) de vinho branco doce; 1

xícara (chá) de goiabada picada; 1 xícara (chá) de uva passa.
Preparo: Bata a margarina com o açúcar, os ovos e a baunilha. Acreséente os demais ingredientes
e misture bem. Asse em fôrma de buraco no meio (30 cmde diâmetro), untada e enfarinhada.
Asse em forno preaquecido até ficar bem dourado. Desenforme e polvilhe com açúcar de
confeiteiro.

Morango de Festa
Ingredientes: 1 envelope de ,

gelatiha diet, sabor Morango;meio
litro de água; 1 envelope de pudim
diet, sabor Morango;meio litro de
leite desnataclo;] ovo; 18 gotas de
adoçante; �;:ç�!JlE!r (sopa) de suco

de limão; mQr�hgos para enfeitar.

Preparo: Prepare a gelatina e o

pudim conforme as, instruções da
embalagem, misturando ao pudim
uma gema de ovo. Bata as claras
em neve,misturàndo.o adoçante.
Em seguida,misture tudo e bata
durante alguns minutos no

. liqüidificador.Coloque em
tacinhas in�iyiduais� leve à

gel�deira. Nã t;;e�ÇI .de servir, enfeite
com morangds'� gosto.

sé rie desenvoJv
..
';i,.â·. P........•.. para lnutiliz'('

'.,'
': '

..
_

>�' '§h�-, >
,'"

ferràrnenta", àffrma Graham Clu
COr1:,s�ltor da empresa brltánlca de

segurança Sophos,
. .

,

"C forme aumentar ª adesão ao

pr �ma, veremos 11ll8
.•is pragas que

,t�ntàtr'ão invalidá-Io�'! cOQtinua. O grupo
britânico, responsável pela identificação
da praqa, não detálhou como acontece

a invasão.

De�cordo'com a �omp�nhia, o códiqo
rn'9i:�}Gioso tem cOIl�··prineipal alva
osinternautas correntistas dos bancos
britânicos Barclays, Cahoot, Halifax,
H5BC, Lloyds T5B, Nationwide, NatWes.t e
5mile.

Sirva 0[>
Morango de
Festa bem

gelado

O'
TecnoFlex'

Desenvolvendo Soluções

473717676
www.tecnoflex.com.br

Inf soft
sistemas

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

CENTRIUM
INFORMÁTICA.
Sistemas de Gestão

47, 371 7764
'

www.centrium.com.br

c

l�rb '

'\:lJ ic�oinformática
472751968

www.icroinformatica.com
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Globo comemora os 20 ano
I '

\

do "Criança Esperança"
Por Erica Guarda/G B Edições

.

Dois dias de muita solidariedade é o que promete a emissora
com o "Show Criança Esperança" que será transmitido ao vivo,
diretamente de São Paulo

A história do "Criança Esperança" começou com um programa especial feito
pelos Trapalhões, dedicado à Campanha do Menor Carente, marcando o

lançamento de uma série de campanhas que a Rede Globo veiculou em 1986. O

programa "20 anos Trapalhões - Criança Esperança" teve nove horas de duração
e 28 blocos - cada um deles fazia um balanço da campanha de doações e

mostrava vinhetas sobre o direit� das crianças, além de entrevistas cqm
convidados e documentários sobre experiências com os menores de rua. Depois
disso, a Rede Globo passou a. exibir anualmente o especial "Criança Esperança".
Nesses 20 anos, o show anual da campanha já contou com a participação de
vários artistas, entre eles Chitãozinho e Xororó:Elba Ramalho, Milton
Nascimento, Titãs, além do elenco da emissora, como Claudia Raia, Regina'
Duarte, Tony Ramos, entre outros.

A campanha teve importante atuação junto à Assembléia Constituinte de 1988,
colaborando para sensibilizar a sociedade e os constituintes no sentido da
inclusão dos direitos da criança e do adolescente na nova Cart� Magna, que'
aconteceu por meio da Emenda Popular que resultou no artigo 227 da'

Constituição. Para a ONU, o "Projeto Criança Esperança" é um modelo
internacional e exemplo de mobilização social envolvendo setor privado,
governos e Ongs.
Ao longo desse período, a emissora foi ampliando o alcance da campanha, com a

diversificação das fontes de arrecadação. Desde 2001, são realizados leilões via
Internet, eventos beneficentes e o licenciamento de produtos com a marca

"Criança Esperança", além de doações por telefone.
'

As doações por telefone, neste ano, poderão ser feitas até o dia 20 de agosto. A

campanha está completando 20 anos com muitos motivos para comemorar.
,

"

Desde que foi criado, em 1986; o projeto "Criança Esperança'vjá arrecadou mais

de R$ 143 milhões e apoiou c�rcÇl de 4.800 projetos, beneficiando �ais de 3
milhões de crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Nos últimos anos, a

campanha vem registrando um aumento na média de arrecadação, o que atesta a

receptividade do projeto pela população ..
Ponto alto da campanha, o show "Criança
Esperança" deste ano acontecerá em dois
momentos: um espetáculo no sábado, dia
06 de agosto, e outro, no domingo, dia 07.
Os shows serão transmitidos ao vivo do
Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, com
direção geral de Aloysio Legey.

• I

! i

<l O segundo dia de shaw será

apresentadó por Luciano H uck e

Angélica, A apresentadora Ana Maria

Braga também participará

"I DIC SDELIUR I

Meu Amor
Não sabemos o seu nome,mas sabemos que ela é uma mãe

dedicadamuito dedicada. Seu filho, Paul, embora já em idade
escolar, responde mais por apelidos como "Fofinho" e "Meu Amor".
A vida dos dois deve�ia ser completa e auto-suficiente. Nem a figura
de um pai nem tampouco a escola poderiam atrapalhar o mundo
mágico de mãe e filho, feitos um para o outro num amor infinito. No
entanto, quando Paul começa a se interessar pelo mundo lá fora,
sua mãe não se conforma. Nesta luta triste e invencível, o leitor pode
se encantar com a mãe solteira enquanto se assusta com todos os
seus atos neuróticos. Ela decide usar a herança de seus pais para
criar o filho por conta própria. E as más lembranças da infância

ignorada pelos pais vão ser para sempre esquecidas. A qualquer
custo.O lançamento é da Editora Record.

Pena de Aluguel
O jornalismo ajuda ou atrapalha ii atividade literária.no Brasil? A

pergunta que o escritor e jornalista João do Rio fez aos principais
intelectuais brasileiros em 1904 é o ponto de partida desta
história da encruzilhada entre literatura e jornalismo no país. Entre
1904 e 2004, boa parte dos escritores brasileiros buscou seu

ganha-pão nas redações de jornais e revistas. Ao alugarem sua

pena, levaram técnicas, práticas e idéias de um campo para o ,

outro:modernizaram o texto da imprensa e injetaram elementos
. da linguagem jornalística na ficção e na poesia.Cristiane Costa faz

.
dessa zona de fronteira - onde se cruzam questões culturais,
econômicas; sociais, literárias,jornalísticas e do mercado editorial
um ângulo privilegiado (e ainda pouco explorado) para observar
a história da imprensa e da literatura no Brasil.O lançamento é da .

Editora Companhia das Letras.

,"

Vl�TOR]A REnE!...

Estão abertas as lnscriçôes para a n�
turma de aula de língua italiaria.A�aul �

serão administradas no Círculo, as

feiras/das 19h às 21 h.Duração 360hora)
As aulas iniciarão no dia 09 de agosto di

a�
�

2005. �

Os interessados poderão entrar1;,;
contato pelo telefone 370.8636,das ��
19hs.

Renato Aragão comandará o primeiro dia de show,
que será transmitido depois da novela "América"� .

Alguns dos nomes já confirmados para a festa são:

Tony Ramos; Gabriel O Pensador, Bruna
Marquezine, Marcos Frota, Zeca Pagodinho, Jota
Quest, Zezé Di Camargo & Luciano, Afro Reggae,
Ivete Sangalo, Wanessa Camargo, MV Bill e
Paulinho da Viola com a Velha Guarda da Portela.
Os jornalistas da emissora também participarão da

.

campanha, entre eles, ChicoPinheiro, Sandra
Annenberg, Glória Maria, Fátima Bernardes,
MarianaGodoy e Edney Silvestre.
No domingo, dia 07, a atração será apresentada
por Ana Maria Braga, Angélica e Luciano Huck.
O show, que começará às 13h, terá ainda outros

artistas convidados, entre eles: Afro Lata, Dudu
Nobre, Leonardo, Felipe Dylon, Babado Novo,
Capital Inicial e Oswaldo Montenegro.
A estrutura do show (incluíndo os dois dias) vai
contar com 12 câmeras, que transmitirão todos os

detalhes do palco de 380 mZ de área útil - o maior

já construído em 20 anos de projeto. Cerca de mil

profissionais, entre técnicos, bailarinos, figurinistas
e maquiadores, estão hã três meses envolvidos na

criação, concepção e montagem do show. Antes do
show, serão realizados três dias de ensaios.

Além das apresentações, toda a programação da
Rede Globo fará parte desta grande festa durante o

mês da campanha. Programas como "Caldeirão do
Huck", "Domingão do Faustão", "TV Xuxa",
"Altas Horas", "Programa do [ô" e "Ação", entre .

,

outros, abordarão os 20 anos da atração. Os
'

programas �ostrarão as atividades desenvolvidas,
nos "Espaços Criança Esperança", contarão
histórias de jovens que participam de projetos
atendidos pelo "Criança Esperança" e vão mostrar
experiências positivas de geração de empregos e

renda frutos da ação do projeto.

Serviço:
As contribuições por telefone poderão ser feitas
até o dia 20 de agosto, pelos seguintes números:
para doar R$ 7,00: 05002005007
para doar R$ 15,00: 05002005 015

para doar R$ 30,00: 05002005 030
Tarifas: R$ 0,27 + impostos por ligação de telefone fixo.
R$ 0,50 + impostos por ligação de telefone celular.
As doações acima de R$15,00 poderão ser feitas por
meiodo site www.globo.com/criancaesperanca - estas

doações podem ser feitas o ano inteiro,

Espiões
A Segunda Guerra ainda não havia

chegado_a uma rua tranqüila no

subúrbio de Londres, até que dois
meninos 'resolvem bancar agentes
secretos.Certa manhã, Keith e Stephen
abandonam a brincadeira de estrada de
ferro na horta de pepinos,e começam a

vigiar a sra. Hayward,mãe de Keith,
certos de que ela seria uma espiã alemã .

Aos poucos, descobrem que algo
estranho acontece na rua: beijos
proibidos, vizinhos com atitude suspeita,
passagens secretas, tráfico de meias de
lã.Cinqüenta anos depois,os
acontecimentos daquele verão ainda
atormentam Stephen. Ele retorna à rua

de sua infância e tenta entender como
uma brincadeira,de meninos levou a

uma tragédia de adultos, dando-lhe
"uma intuição profundada solenidade e

tristeza das coisas".Ganhador do prêmio
Whitbread 2002 de melhor romance,
"Espiões'' é a história de coisas que
parecem simples, sobretudo aos olhos
de uma criança,mas que se tornam cada
vez mais complexas e dolorosas. É um
relato sobre a gravidade da lnfáncia.o
peso da inocência e a dificuldade de
evocar o próprio passado.O lançamento
é da Editora Companhia das Letras,

Jogo �áp�do co� �enato Aragão,
Embaixador do Criança Esperança
.GB Edições - Como você costuma explicar às pes
a importância de contribuir para o "Criança

. soas

Esperança"?
Renato Aragão:Todos nós temos latente o espíritod
solidariedade e muitas vezes não sabemos como reara.

d fi OUC'
.lZar

rsso e a quem evemos con raro rrança Esperança"á
mostrou durante esses 20 anos sua credibilidadeequJ I

d
-

'h desti ea
sua oaçao vai c egar ao estino que você deseja.
GB Edições - Como é participar desde o início do
projeto "Criança Esperança�que é desenvolvido
também na-Argentina, Equador e Colômbia, na
América Latína e ainda em Angola, onde existe o

"Criança Futura"?
Renato Aragão: Sinto como se fosse a realizaçãodeum
grande projeto. Agora vejo esse filho, o "Criança IEsperança;crescer e ser um exemplo para outros países.
GB Edições - O que significa ser o embaixador do
"Criança Esperança"? .

, I
Renato Aragão: E uma grande reSPonsabilidade assumI'
a posição de cobrar da sociedade o que está sendo ferro
alertar e também aplaudir o que fazem em prol das

'

'I'.�.· �:��!�ões - Qual foi omomento mais marcante
nesses 20 anos de "Criança Esperançall?
Renato Aragão: Todos os momentos para mim foram
marcantes. Cada ano é uma estréia, uma emoção
indescritível, uma sensação única. Um dos momentos
marcantes que me lembro foi quando subi no Cristo

I
Redentor. Para mim, foi um momento de agradecimento

, ,a Deus, em forma de sacrifício e emoção.
ARQUIVOG8Wx.a

I
@
�

. Renato [>
�agão, o

famoso Didi, é
o Embaixador
'do "Criança
Esperança" e

está à frente
do projeto
desde sua

primeira
edição em

1986

Aulas de:
8,

Italiano

Inscrição .�
,

ga
!ri

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Eleições
As movimentações para as eleições 2006
já está atodo o vapor. Uma forte

candidata seria Fernanda Montenegro.
Raposas velhas da política querem que a

atriz pleiteie uma vaga ao Senado, pelo
Rio de Janeiro. Fernanda ainda não

revelou se aceita o convite.

WJI

Iii
MALHAÇÃO
SEGUNDA: Bérna1do iala para Ignácio que o

projetodeleé contra a lei,pois vai fechar o acesso à

praiaef�zer.mal para o ambiente.Sabrina fica com
medo do animal misterioso que está dentro da
casa de Naná. Bernardo conta para Betina que o

projeto de Ignácio é contra a lei e avisar Tia Filá.
Marleyfalapara Rafa que vai se darmal se Renata e

Adriana descobrirem que ele não sabe surfar de
verdade. Tia Filá fala para Ignácio que não vai
vender seu terreno, deixando-o furioso. Jaque diz
para Bernardo que gostou quando a defendeu.
Marcão e Kiko contam uma história assustadora
,paraKittyeAmanda,para ver se elas se aproximam
deles.Rodrigo adormece e não percebe quando o

gato chega perto do aquário deTonico. Sabrina vê
"nimal e grita, Marcão e Kiko fazem barulhos
peitada barraca de Kitty e Amanda para assustá
Ias.

i
TERÇA: Ignácio avisa para Tia Filó que já a
denuncIou por invasão e que a polícia vai expulsáIa do terreno em breve. Betina liqa.para uma

advogadaconhecida para saber se pode fazer algo
porT"Flló,Bernardo vai até a prefeitura e fala para,fiscal Jaime que o projeto do hotel de Ignácio é
contra a lei. O profissional garante que já o

:p�o:oueque não há problema algum, deixando

que e�:n� desconfiado. Download sugere a Vilma

alcrian
a ugue u�a. plscm,a .�e bolas para distrair

�k, uças d� coloma de fenas. Bernardo fala para

otelQ de vall�lC�ar um abaixo-assinado contra o

B
e Ignaoo. Urubu e João caçoam de

,.mardo,dizendoquetem mania de herói.O gato
ent:?tacarTonicomais uma vez e quase quebra o

:qU "ho.R?drigo interfere e Sabrina afirma que ele

l
Um "" Renata Adri IGuigoeRic·' e nana eyam seus irmãos

YO ardlnhopara aula de surfe com Rafa Ele

me�ue 05 meninos são.dois fortões e tem� se

Bern:r:m confusão. Jaime fala para Ignácio que

leatiran�P�sd� causar pro?lemas para eles.Julião
p ema de bolasJunto com as crianças.

QUARTA. A -

que a cal' .

mae d: �ma das crianças p�rcebeirregularid��la d� fe�l�s de Vilma é cheia de
e Sabrina co�etl�van�s meri�os de lá.Rodrigo
gatoedecid

pra r,açao e bnnquedos para o

Adriana e R
em chama-lo de Francisco. Aline ouve

aUladesurf:�ta c0l'Dentando que estão fazendo

J .
�tina se

e

?raça e pergunta onde é o curso.
ta com a advogada e descobre
direito às terras onde mora por
e seus amigos falam para os

para T'ga��ar o campeonato de surfe.

Olrecibosdo'
Ia Filo que ela precisa encontrar

irlOs para da� ImpOstos que pagou todos aqueles
�nnhosocomesnt�a?a num processo. Francisco é
(�OCarn vários � fina � a encanta. Kiko e Marcão

�eAmanda, osqUitos dentro da barraca de

QUINTA. Dado a .Sob"na que" g nha a batena. Rodrigo fala para
afirma Ia gosta dela há muito tempo. João

,
roubou. O 'menino se faz de

a�teAqlue João parte para cima dele e
o. me conta que vai fazer aula de

. rcebe Ue�o:::e u.m professor experiente. �afadique ela nã
mna está falando dele mesmo e

�"m. u °d��cde fazer aquela aula de jeito
.Iena 8ernardobre que .vai disputar uma

Raf f
o e fica feliz por ter a chance

'Viu� laia paraAline que o professor
eAd

a aré um Impostor.Aline decide

ard�ana,mas Rafa garante que elas

vaiatéganha de Urubu, deixando-o
um

a prefeitura efala para Jaime

o ao
Processo para provar que Tia

eixe o terre.no onde mora. O fiscal

d
s reCIbos deTia Filó com ele e

��lu�1eito. Bernardo é o ú�ico
ato.tlPla que cons!?:gu,e ir para a

o �escobre que Betiha saiu da

;a:me e decide ir até uma

ade�a para Dado e Rato que vai
ernardo por yma mais barata,

r��""�·"-�-
,

.

I
'Última tentativa

Mais uma vez Nina (Cissa
Guimarães) se deixa levar por

. Glauco (Edson Celulari). A
. advogada fica toda empolgada

quando Haydée (Christiane
Torloni) lhe confidencia que o

marido está distante como se

estivesse com outra pessoa na

cabeça. Nina tem certeza de que'
Glauco pensa nela e decide ter
um filho do empresário. Estas
serão algumas das próximas

emoções de "América".

Doce espera
Susana Werner está curtindo o último mês de
gravidez na maior expectativa. A atriz tem cesariana
marcada para o dia 10 de agosto, mas não descarta a

possibilidade de o parto acontecer antes.
Infelizmente o papai Júlio César não poderá
acompanhar a chegada de Giulia porque está

jogando ria Itália,mas fala com Susana todos 0.5 dias
pelo telefone.

Vanessa Camargo
A cantora precisou ficar internada
no Hospital Sírio Libanês, em São
Paulo, por causa de uma

inflamação no estômago e

intestinos. Em casa, Vanessa está

entregue aos cuidados de Zilú, que
não desgruda da filhote.

Pensando no futuro
O,ex-BBB PA, ou melhor Paulo André, aderiu à nova
moda e colocou uma pedrinha de brilhante no

dente. Ele também matriculou-se num curso de
Interpretação a fim de engatar a sua carreira de ator.

Um cientista do barulho
Em "Bang Bang", Ney latorra.ca
interpretará o cientista Aquarius
Lane. Para compor o personagem,
o ator tem freqüentado o

Laboratório de Química da PUC, no
Rio de Janeiro.

Novos ares
No final-de-semana passado Adriane Galisteu viajou
para o Rio de Janeiro, acompanhada por sua mãe,
Dona Ema. A apresentadora do SBT aproveitou para
descansar e curtiu bastante as delícias da Cidade
Maravilhosa.

A mesma dupla
"Amor e Casamento", novela que está sendo escrita

por Manoel Carlos deverá estrear em 2006 e já foram
confirmados os nomes de Suzana Vieira e Regina
Duarte nos dois principais papéis. Só para lembrar, as
duas atrizes já trabalharam juntas em "Por Amor",

para que ele não se dê bem na final. Ignácio fala para
Betina que vai deixá-Ia se hospedar em seu hotel de

graça se ela desistir de ajudar Tia Filá. Adriana.e
Renata mandam Guigo e Ricardinho tirarem

satisfações com Rafa. Ele garante que não estava

mentindo e que é mesmo um surfista experiente.
Guigo e Ricardinho mandam Rafa entrar no mar para
provar o que diz.Marley se preocupa. Ignácio assusta

Betina.Bernardo chega com o delegado bem na hora.
O policial pede para o menino acompanhá-lo até a

deleqacia, Betina agradece a Bernardo, mas continua
tratando-o com frieza. Rafa entra no mar e começa a.

se afogar, Kiko, Léo e Marcão o socorrem.Uma médica
se oferece para fazer respiração boca-a-boca. Ele
acorda e acha que está no paraíso. Dado e Rato

entregam uma prancha barata a Urubu para que ele

troque pela de Bernardo.

SABADO - NÃO HÃ EXIBiÇÃO

ALMA GÊMEA
SEGUNDA - Elias garante a Rafael que acabara
descobrindo a verdade sobre Serena. Serena diz a

Cristina que viu um homem de olhos verdes

segurando uma arma.Cristina fala para Serena que se

contar isso para Ráfael,ele achará "que está mentindo
para se passar por Luna. Cristina conta para Débora

que Serena émesmo Luna,pois se lembra de Guto,na
noite em que morreu. Kátia caçoa de Crispim e diz

que jamais se casaria com ele.Débora manda Cristina
convencer Rafael a pedir que Serena se mude de sua

casa, pois não fica bem dois namorados morem sob
o mesmo teto. Crispim encontra Arthur cortejando
Mirna em sua casa e o atira no chiqueiro. Rafael

pergunta a Serena o' que a fez desmaiar e ela
desconversa. Dalila percebe que suas saias estão

apertadas e fica apavorada. Divina pergunta a Dalila
se está engordando. Guto ensina a Terê novos

truques pára roubar carteiras e obriqa-o menino a

treinar. Serena fica apavorada ao pensar na festa.pois
pressente que algo de ruim vai acontecer.Crístina fala
para Rafael que Serena não deve morar na mesma

casaqueele.

TERÇA" Cristina sugere a Rafael que ele mande
Serena de vala ptara a pensão. Ele garante a Cristina

que pedirá Serena em casamento depois da festa,
para calar as fofocas. Terê se mostra cada vez mais

rápido nos exercidos e Guto afirma que ele logo
estará pronto para bater carteiras. Cristina manda
Ivan convidar Hélio para a festa, dizendo que foi
Serena quem mandou chamá-lo. Dalila vai ao

escritório de Raul e pergunta se ele não sente mais

nada por ela. Raul pede que 'Dalíla tenha paciência,
pois poderão frcar juntos depoisque ele se divorciar
de Olívia. Olívia bate na porta do escritório de Raul e
os dois ficam apavorados. Rafael se muda para o

quarto de. Felipe e pede que Serena fique em seu

Dalila se esconde debaixo da mesa de Raul
antes que Olívia éntre. Cristina coloca Serena cara a

cara com Guto para ver se ela o reconh�ce. Raul

pergunta a Roberval quanto quer para casar-se com

Dalila eo barbeiro fica pasmo.Cristina leva Serena até
a igreja para reconhecer ou não Guto. Ser.ena encara

Guto,pasma.

QUARTA - Serena sente uma forte dor no peito ao

encarar Guto e manda ele não se aproximar dela.
Adelaide entra na igreja e vê a cena. Serena fala.para
Zulmira que não conhece Guto f!las sabe que ele é

mau. Rafael pergunta a Serena o que houve. Serena
se lembra que Cristina mandou que ela não contasse

suas visões a Rafael, e não diz nada. Hélio fala para
Osvaldo que teme não ter roupa para ir à festa na !=asa
de Rafael. Osvaldo aconselha Hélio a pedir ajuda a

Olivia. Roberval briga com Raul por ele ter lhe
oferecido dinheiro para se casar com Dalila. Olívia,
concorda �m emprestar um smoking a Hélio.
Eduardo aconselha· Rafael a tentar conversar com

Serena e descohrir o que houve. Olívia leva Mirella e

Carlito ao restaurante do clube e pede os pratos mais
caros. Dalila �xplica para Roberval·que está grávida
de Raul, mas que eles não pode le casar. Olivia solta
baratas em cima da mesa depois que termina de
comer e diz que vai se recusar a pagar a conta. Rafael

pergunta a Serena o que aquele homem significa
para ela. Adelaide pergunta a Cristina por que disse

que nãaconhecia Guto.

. QUINT� - Cristlna. fala para Adelaidesque • tem.

vergonha de admitir que conhece Guto, pois
descobriu que já esteve preso. Cristina insinua para
Adelaide que talvez Serena já tenha se relacionado
com Guto. Adelaide afirma que Serena jamais faria
isso, pois e a reencarnação de Luna e não poderia
amar outro homem além de Rafael. Rafael pergunta
a Serena se ela já teve algum romance com Guto.
OUvia se recusa a pagar a conta, pois o restaurante
está infestado de baratas. Dalila fala para Roberval
que quer um pai rico para o seu filho e afirma que
não desistiu de casar com Raul. Rafael conta para
Felipe que vai pedir Serena em casamento no dia da
festa.Débora fala para Cristina que Serena emesmo
Luna, pois ela se lembrou de Guto.Gumercindo fala
para Vitória que viu OUvia soltando as baratas na

mesa para não pagar a conta. Crispim convida Kátia

.para o casamento-de Doralice. Raul qarante a Dalila

que vai se casar co(l1 ela quando terminar de se

separar, e a aconselha a ficar com Roberval por
enquanto.Héllo descobre que Serena passou mal e
vai visitá-la com Terê.Vitório vai tirar satisfação com
Ohvia.Rafael vê Hélio em sua casa e pergunta o que
está fazendo ali.Cristina sugere a Serena que faça o
penteado igual ao do retrato de Luna. Serena
concorda.

SEXTA- .Hélio explica para Rafael que ele e Terê
estão visitando Serena. Rafael confia em Serena e

esquece seus ciúmes. Serena acha que Rafael vai

gostar de vê-Ia com um penteado igual ao de Luna.
Rafael pede que Luna dê alg'um sinal que mostre se

Serena émesmo sua. reencarnação. OUvia pensa na

discussão que teve com Vitória e fica perturbada.
Dalila confessa paraHoberval que está preocupada.
Roberval se oferece para ser seu marido, mas ela
recusa novamente. Osvaldo vê Roberval
conversando com Dalila e manda que parar de

importunar sua filha. Generosa se 'interessa por
Alaore ele fica constrangido. Felipe fala para Mirella
que a ama. Rafael não qostade ver. Hélio. na festa.
Cristina afirma que Serena deve ter convidado
Hélio. Serena surge na festa com o cabelo e o

vestido iguais aos que Luna usava no dia em que
morreu.Agnes fica indignada e acusa Serena de ser
uma farsante. Rafael manda Serena tirar o vestido e

diz que ela parece uma caricatura de Luna. Rafael
guarda o anel que ia dar para Serena e desiste de

pedi-Ia em casamento.Cristina fala para Rafael que
vai estar sempre esperando por ele.Serenafala para
Hélio que não devia ter saído de sua aldeia.

SABADO - Serena conta para Hélio que achou que
seu destino era trazer a alegria de volta para a vida
de Rafael, rnas agora não sabe mais o que fazer.
Cristina afirma para Agnes' e Adelaide que Serena
escolheu sozinha o -vestido e o penteado que
queria usar, e não os mostrou para ningu.ém até a

hora da festa.Olívia afirma para Rafael que talvez
haja alguma explicação para o que aconteceu,·o
aconselha a procurar Serena· e deixar que ela se

explique.Adelaide pergunta a Cristina até onde ela
iria para conseguir· as jóias que Luna ganhou.
Cdstina teme que Adelaide desconfie 'que ela
roub'ou as jóias d.e Luna. Hélio se preocupa com

Serena. Serena chora por Rafael. Judith ,consola
Eduardo,mas ele afirma que ninguém pode ajudar.
Mirna faz os preparativos da festa de éasamento de
Doralice. Gumercindo conta para Kátia que ouviu
Dalila dizendo que estava grávida: Vitória ouve e

conta a Osvaldo. Osvaldo exige que Dalila diga
quem a engravidou. Dalila afirma que foi Roberval.
Adelaide fala para Rafael que acha que Serena é
,inocentee o aconselha a procurá-Ia.

LUA ME DISSE
SEGUNDA - Beatriz quebra o·clima e sai do abraço
deTadeu e Ester.Tadeu e Ester dizem que todos têm
o mesmo objetivo e exigem saber se Beatriz está
mesmo do lado deles. Ademilde combina que a

palavra socorro é a senha.Nocaute Jackson chega e

não dá para ela disfarçar que está sozinha. Adilson
avisa Julieta que sua mãe quer vê· la e

possivelll)ente está i.nteressada em dinheiro.
Ademilde'pensa que é desculpa quando Nocaute
Jackson diz que precisa lutar naquela noite.Talarico

sugere que todos vejam a luta. Arthur diz que não

quer ir para a casa da 'avó, mas .Gustavo e Heloisa
Jazem com que ele entenda que é necessárto .

Gustavo'çarante à Heloísa que Ester jamais fará mal a
Arthur. Heloisa e Gustavo se beijam. Ademilde acha
que eles não deviam ter ido ao dube. Flávio e

Taisinha mostram as crfticas para Madô, todas
favoráveis. Madô pede um emprego para Adanias e

Flávio manda que ele venha conversar. Nocaute
Jackson perde a luta .. Ademilde fica horrorizada.
Ademilde decide ir embora, sem fálar com Nocaute.
Madô encontra Lúcio e Violeta na' boate. Assunta
consola Murilinho. Madó vai embora da boate para
não presenciar o romance de Violeta e Lúcio.
Ademilde vibra quando Adonias diz que vai arrumar
trabalho.Chega o vestido de noiva de Soraya.Arthur
diz a Heloisa que vai conversar com Ester que não

quer morar com ela. Flávio explica o trabalho para
Adonias. Agenor insiste em ser chamado de Solano.
Marisinha comenta que tem saudades de Agenor.
Ester se irrita 'ao saber que Gustavo está na casa de
Heloisa. Arthur pergunta a avó porque não pode
morar com a mãe.

TERÇA - Esterdizquefoi uma decisão do juiz.Arthur
pergunta por que ela não gosta de Heloisa. Ester
respondeque não pode ser amiga de Heloisa.Arthur
deixa claro que não poderá ser amigo da avó, se ela
não se entende com sua mãe e pede um tempo para
pensar. Zelândia fala para Roma que um primo
garante reconhecer Mar.istela por foto e mostra o

recorte de um jornal antigo. Roma tem certeza que
trata-se Ester, porque na nota há as inicias da jovem
-E.s .. Janete confessa que quer dinheiro e Julieta lhe
entrega o sufrciente para um ano é manda que ela
não a procure mais. Adilson abraça a filha. Heloisa
joga no lixo as fiores que TadeG lhe manda. Tadeu
aborda Heloisa na rua para saber se ela gostou. das
flores. Heloisa diz que a partir daquele dia vai fingir
que jamais o conheceu. Roma, Julieta e Adilson
protegem Heloisa.' Tadeu vai embora enfurecido,
Diva acha que eles precisam expulsar Tadeu da
comunidade. Soraya e Adalgisa' aguardam o

casamento. Agenor fica indignado quando
Murilinho diz que Soraya vai casar e pode estar

esperando um filho dele. Adentas diz a Madô que
começa a trabalhar no dia sequinte.Madô pede que
Leontina jamais saiba que ele está trabalhando lá.
Tadeu pede que Latoya consiga uma assinatura de
sua mãe.pois ele falsificará uma procuração para que
a casa possa ser vendida.Odorico recita e todos riem
quando ele debocha de Sulanca.Bisonho quer pagar
para Roma descobrir o passado de sulanca, mas ela
diz não ter tempo. Morcega assume o trabalho.
Agenor procura Adalgisa para falar de Murilinho e

Soraya.Adail manda que eles saiam da casa. Dionísia
pega Latoya mexendo em suas coisas e não acredita
quando ela diz que procurava por fotos. Elvira
'percebe que Armando está com d cheiro do perfume
deValdete. Elvira pede que Boaventura preste contas
do dinheiro desviado.Whitney avisa que deseja sair
doesquema,

QUARTA - Lúcio fica préoéupado com sua vida
profissional. Violeta fala em filhos. Marisinha se

impressiona ao saber do neto. Agenor se revolta.
Marisinha pede que Murilinho não estrague o

casamento, mas que tome. uma atitude depois.
Adalgisa e Adail dizem à Ademilde que [ndia ficou
encabulada de ir ao· casamento, Vitza fotografa
Adalgisa e Adail. Alberto teme que Ester leve Arthur
para estydar na'lnglaterra.Diva promete que não vai
deixar. Ester chega com Arthur, que corre para
abraçar a mãe. Gustavo enfrenta Ester e coloca o

braço no ombro de Heloisa.Gustavo garante a Ester
que vai tomar o seu lugar. Tadeu adora saber que a

casa de Dionísia é vizinha da de Heloisa. Leontina se

diverte humilhando Dauró.Madô aconselha Branca
a não entrar em confronto com Leontina. Tadeu
sonha em ser dono de toda a Baiúca e garante que
Heloisa ficará com ele de qualquer maneira. Pedro
vai para o altar. Ramon gosta ao saber que Whitney
deixou de ser "laranja': Diva se oferece para contar a

verdade sobre o bebê para Geórgial .mas Alberto
manda que ela não se meta. fndia sai de casa

prometendo vingança. Soraya entra na igreja.
Samovar toca no' véu da noiva e faz um pedido.
Branca e Adonias se olham à distância, controlados
por Leontina. Gustavo mostra as alianças para

Garoto ésperto
Humberto Carrão, que interpreta o Diogo em

"Malhação", confessa que não resiste a um bom

prato, principalmente se for preparado por sua
mãe. No entanto, para compensar os exageros na

mesa, o bonitão joga futebol, vôlei e ainda pratica
natação.

.

Seguindo os passos da mãe
Chicão, filho da saudosa Cássia Eller, está tendo
aulas de bateria e jáformou sua banda. O menino
tem onze anos e batizou seu grupo musical de
"Transtorno dos Vizinhos".

Heloisa. Latoya diz a Dauro que vai morar em breve
na mansão.Marta confirma para Beatrizque depois
que omaridomorreu Ester não teve mais nlnquérn,
Murilinho vê um bebê na televisão e sai de casa.

Pedro e Soraya trocam as alianças. Gustavo segura
a mão de Heloísa e discretamente: coloca.' ele
também, a aliança no dedo dela. Ester percebe
tudo, Adonias pisca para Branca. Murilinho fica na

porta da igreja. Soraya troca um olhar com ele e

Geórgia percebe.Marisinha e Agenor jantam fora e

brindam. Marisinha vê Tadeu e Beatriz no

restaurante.

QUINTA, SEXTA e SABADO - ATÉ O
FECHAMENTO DESTA EDiÇÃO O RESUMO
COMPLETO DE "A LUA ME DISSE" AINDA NÃO
HAVIASIDO EDITADO.

AMÉRICA
SEGUNDA· Mari conta para Alex quetentôu avisá
lo de que levou para casa uma rata de doce. Ele fica
furioso e diz para pegar a lata de volta. Ela liga para
casa, nervosa, e fala com Odaléia para não abrir a

lata, pois o doce está estragado.Mari chega em casa

chorando e diz aos pais que precisa devolver a lata.
Eles se mostram indignados e .Mari fica

decepcionada com a reação do namorado. Alex
suqere a Glauco que retire o dinheiro do banco
para pagar o resgate de Raíssa. Gomes interroga
Rose sobre a noite do seqüestro,e ela comenta que
um amigo de Raíssa telefonou para ela várias vezes.
Nina leva Hellnho à casa de Haydée e diz que vai

ajudar. Neuta exige que Júnior a ajude nos

preparativos de um rodeio, mas não quer que Ellis
vá, para não botar em risco sua gravidez. Júnior
teme que a mãe descubra que ele não entende
nada de rodeios. Glauco marca encontro com o

seqüestrador (Ramiro) para entregar o dinheiro do
resgate. Alex se oferece para levar o dinheiro.
Helinho diz a Haydée ·que Raissa pode ter se

envolvido com um homem perigoso chamado
Alex. Tião diz a Dinho que Neuta precisa assumir o

.

namorodeles. Gomes acha estranho.que o amigo
de Raíssa tenha perguntando a ela a que horas ela
ia sair do baile. Diva garante a Creusa queo namoro
de Feitosa com Islene vai acabar logo. Ramiro solta
Rafssa num lugardeserto.Raíssa liga para Alex que
ela pensa se charri'ar Roberto - e pede que ele vá
buscá-Ia. Pimenta liga para Ramiro, diz que está no
Rio e quer conversar com ele e Alex. Raíssa abraça
Alex.

TERÇA - Alex consola Rafssa e a leva para casa. Alex
aconselha Glauco a não procurar a polícia e ele
concorda.Haydée fica arrasada porque Raíssa se

recusa a vê-Ia. Rique continua a se comunicar com
Bill pelo computador,mas não deixa que Heló veja
o que escreve. Sol fica ressentida porque acha que
Edjá sabia que May iria apareéer.Simone teme que
Tião volte a sentir algo por Sol se a vir em Miami,
mas ele garante que não há chances disso
acontecer. Neuta some de casa no meio da noite
para namorar· Dinho. JÚn.ior descobre que Neuta
desapareceu e a procura pela fazenda.Oinho corre
antes que Júnior o veja e Neuta diz que saiu para
dar uma volta. Haydée pergunta a Raissa quem é
Alex, e diz' que Helinho a alertou sobre esse

homem. Jota aconselha Inesita a n.ão largar os

estudos e diz que vai inscrevê-Ia no concurso para
ganhar um green cardo Tião ouve Acácio lhe dizer
que a viagem para Miami mudará sua vida e que a

mudança tem a ver com Sol. Mari não consegue
falar com Alex e ach� que ele desistiu dela de vez.

Helinho pergunta a Mari se eles podem saír juntos;
ela aceitai desde que seja como amigos. Pimenta
entra num táxi dirigido por um comparsa de Alex e

Ramiro. Tião e Simone chegam em Miami. O táxi
onde Pimenta está rola numa ribanceira e explode.

QUARTA - Rose leva Gomes à casa de Raissa.Gomes
diz a Haydée q�e suspeita do amigo que telefonou
para Raíssa enquanto ela estava no baile. Haydée
ach� que Gomes e �ose são golpistas, diz ao

investigador que o amigo de Raíssa é de confiança
da famílial e os manda embora. Irene encontra a

caixa onde Haydée guarda os objetos que furtou.
Um guarda percebe que Pimenta ainda está vival
pois foi jogada para fora do táxi antes que

explodisse .. lnesita diza Sol queTiâo vai se hospedar na
pousada de Consuelo. Feitosa mostra a Mariano a

carta anônima que recebeu, e confessa que ficou
ressabiado. Mariano o aconselha a não dar ouvidos a

intrigas. Laerte conta a Glauco que Geninho perdeu
no jogo todo o dinheiro da venda das terras. Irene'
descobre que Pimenta sofreu um acidente. Mari
recebe fiores de Alex e fica radiante, para desgosto de
Odaléia. Islene comenta que aprendeu muito com

Jatobá, deixando Feitosa enciumado. Sol arruma um

trabalho de estátua viva e vêTião e Simone juntos,mas
eles não a reconhecem.Sol chora.

QUINTA -. Sol vai para casa, arrasada. Waldomiro
encontra Sol chorando e insiste para ela ir com ele à
boate. Ed vê Sol tentando se desvencilhar de
Waldomiro, pensa que se trata de Tião e vai defendê
Ia.WaldolT\iro sai correndo. Ed abraça Sol. Ed diz a Sol

que acha que está gostando dela. Waldomiro conta

para Tião que omarido de Sol estava com ciúmes dele
com ela. Ramiro conta para Alex que Pimenta não
morreu. Irene comenta com Pimenta que não .havla
mais ninguém no táxi além dela. Glauco confessa a

Laerte que está atraído por Uma menina muito jovem,
e que não pode levar adiante essa situação. 'Feitosa vê
Islene dar um beijo no rosto de Jatobá e fica chateado.
Sol liga para Tião na pensão mas, ao saber de quem se

trata,Simone atende e pergunta quem quer falar com
seu marido. Helinho chama Mari para almoçar,mas ela
quer ver se Alex aparece. Dalva diz a Gomes-que vai

contar. tudo para, Graça se ele não o fizer. Feitosa
comenta com Creusa que está desconfiando de Islene,
e que não perdoa traição. Islene diz a Flor que está

apaixonada por Feitosa. Sianinha conta a Mazé que
Geninho voltou para Boiadeiros sem um tostão. Zé

Higino pergunta às duasde quem estão falando. Sol
diz a Ed que vai semudarda casa dele.

SEXTA - Ed tenta impedir Sol de ir embora e diz que
está gostando dela de verdade. Sol diz que ainda
gosta de Tião. Mazé conta ao sogro que Geninho

perdeu todo o dinheiro no jogo, e Zé Higino diz que
ela não pode ajudá-lo de jeito algum.O advogado de
Neuta conta a ela que deu entrada no processo contra
Laerte, Glauco e Geninho. Feitosa segue Islene com o

carro do dog touro Mariano recebe reclamações de
vários donos de cães, dizendo que seus cachorros já
deviam ter chegado em casa .:Sol diz a Ju e a Inesita

que finalmente entendeu que ela e Tião não vão ficar I

juntos. Neto consegue mais uma bolsa em seu curso.

Para ajudar Sol a entregar Alex, Inesita sugere acionar
Rosário - ela sabe que a irmã está do outro lado da
fronteira tentando atravessar - para descobrir
detalhes do esquema de tráfico de imiqrantes.Rosário
se atira no rio, Ellis diz a Neuta que ela devia namorar

Dinho. Neuta afirma que tem seus motivos para não
fazer isso, e comenta que precisa deixar Slnval, o

marido falecido, "vivinho da silva';' deixando Ellis
intrigada. Raíssa vai ao

.

encontro de Rasei em Vila
Isabel, e Gomes aproveita para conversar com ela em
sua casa. Nina vai. ao escritório de Glauco e encontra
Lurdinha.

SABADO - �ique marca um encontro com Bill em
frente à pensão. Inesita fiagra Rique forçando o

portão para escapulir e o le.va até a calçada para
brincar um pouco. O menino vê Bill com o presente
que havia prometido. Inesita vai até Bill e puxa
conversa, Bill diz que o presente é para seu filho e vai
embora. Bill manda uma mensagem para Rique
dizendo que vai dar o presente se eles conseguirem se

,

encontrar a sós. Ed diz a Sol que está apaíxonado por
ela e que vai esperar que ela entenda que também
sente algo por ele. Lurdinha espera Nina se afastar e
diz a Glauco que não vai esperar por ele a vida" inteira,
como a Nina. Islene vê Feitosa seguindo-aimas ele vai
embora antes que ela possa dizer alguma coisa.
Feitosa co-nfessa a Mariano que se atrasou para os

compromissos do dog tour porque anda atordoado
com a desconfiança da fidelid.de de Islene. Dinho
telefona para Neuta, de Miami. As sobrinhas de Neuta
a ouvem falar carinhosamente com Dinho e ficam
pasmas.lslene pergunta a Feitosa por que ele a seguiul
mas ele desconversa. Islene liga para Jatobá para
conversar sobre Feitosa. Nina comenta com Vera que
viu Lurdinha perto do escritório de Glauco, e Vera fica
preocupada. Feitosa arruma suas coisas e diz a Islene
que está indo embora. Ed diz a May que está'
apaixonado por Sol.
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Cobras de cristais fazem o.

verão de Lino Villaventura
Um verão poético, sensual: vibrante, que homenageia
e exalta a mulher. Sua essêntia, seus 'desejos e anseios.

Uno Villaventura sabe traduzir e buscar a alma

feminina, deixa sua imaginação solta e brinca com

tecidos e cores para criar uma coleção impactante,
forte, inesquecível.
Uma diversidade de cristais Swarovski contribui para
o sucesso desta empreitada. Eles aparecem com os

beads (contas de cristal) que Uno adora e sabe usar

com maestria nas cores golden-shadow, light peach,
light colorado topaz, AB, e na novidade do verão, a
cor silk.
Também surgem glamourosos os poligons uma

lapidação especial irregular .e novas contas em forma
de cubo. Um luxo!
Mas o que realmente irá causar furor nesta coleção,
serão as cobras cobertas de cristais. Ninguém irá

resistir a' tamanha ousadia e glamour.
As mulheres se sentirão homenageadas, acariciadas e

compreendidas. Não há nada que faça melhor parao
ego feminino do que ficar deslumbrante em um look
Uno Villaventura coberto de cristais Swarovski. E o

poder da mulher que vem com tudo neste verão.

Um só cristal não faz verão. Mas vários !>
cristais Swarovski fazem o verão 2006 de

Lino Villaventura

Como rejuvenescer sem. cirurgia plástica
O tempo é implacável. "Á idade pesa", costumam dizer alguns. E
pesa mesmo, principalmente no rosto das mulheres. Mas a

'ciência da beleza' já desenvolveu algumas técnicas capazes de
diminuir este peso e a cirurgia plástica não é mais a única
maneira de rejuvenescer. Vale lembrar que, mais do que
escolher a técnica, procure um profissional com competência
comprovada para aplicá-Ia.

Botox (contra pés-de-galinha): A toxina botulínica é a

preferida de dez entre dez médicos no combate aos terriívels
"pés-de-galinha" e rugas de expressão na testa. Produzida a

partir da bactéria do botulismo, é injetada em alguns pontos·
do rosto para inibir a liberação da acetilcolina - a substância

responsável pela contração muscular. Como não se consegue
mais franzir o rosto.esta técnica evita que a pele fique mais
marcada com opassar do tempo. Os resultados aparecem cerca

de dez dias após a aplicação e permanecem por seis meses. Os

especialistas recomendam que não seja aplicado na linha do
nariz para baixo, pois pode prejudicar a mobilidade dos

.

músculos ao redor da boca alterando a expressão.

Metacrilato Coloidal (corrige rugas profundas): Especial
para corrigir sulcos e rugas profundas, não tem risco de alergia.
As microesferas demetacrilato fazem maravilhas na pele: à
medida em que a solução viscosa que as envolve é absorvida,
o organismo vai criando o coláqeno ao redor delas. Também de

fabricação nacional, seus resultados permanecem por até um

ano. Deixa o rosto roxo e levemente inchado no primeiro dia.
Os riscos existentes nesta técnica são a hipercorreção e

infecções.

Autocolágeno (gordura congelada): É produzido a partir da
própria gordura da paciente retirada dos joelhos ou dos
cu lotes, que depois é centrífugada, processada e colocada em

ampolas que podem ser congeladas para uso posterior. Com
esta técnica, o gordura pode ser injetada quantas vezes quiser
durante os seis meses seguintes, garantindo o sucesso das

correções e de eventuais retoques nas rugasmédias ou

profundas. Aplicada com uma pomada anestésica, deixa o rosto

um pouco roxo e inchado. Os resultados aparecem na hora e
permanecem por cerca de três a seis meses. O risco que se corre é
o de infecção:

Ácido Hialurônico (para o pescoço): Promete maravilhas na

correção de rugas e vincos superficiais, principalmente ao redor
da boca e dos olhos. Remodela o' rosto ao mesmo tempo em que

.

previne o aparecimento de novas imperfeições - e, melhor, sem
oferecer o menor risco de rejeição,já que esse ácido está presente
nas fibras de colágeno responsáveis pela sustentação da nossa

pele. O grande diferencial é que o ácido hialurônico também

corrige as rugas do pescoço, onde a pele é muito sensível. O

produto é injetado com agulhas finas em cada ruga ou vinco,
depois da aplicação tópica de uma pomada anestésica. Os
resultados aparecem imediatamente, mas a pele pode ficar um
pouco vermelha. Dura no máximo de oito meses a um ano. O risco
é a formação de bolinhas duras não visíveis que podem levar um
mês ou mais para desaparecer.

PS 35 (combate rugas de expressão): O PS 35 ameniza rugas
. profundas e sulcos ao redor da boca' por cinco anos.Composto de

rnkropartfculas de dimetil-polisiloxano dissolvidas em um líquido
especial, também estimula a produção de colágeno na região. E
como é derivado da família do silicone, não é absorvido pelo
organismo. Os riscos são da hipercorreção e edemas que podem
se prolongar por um mês.

Correct P (para todo o rostó): Fabricado no Brasil, tem um preço
bem acessível. As suas diversas concentrações permitem o

preenchimento desde as rugas superficiais até as mais profundas,
além .de cicatrizes e depressões em todo o rosto. É composto de

pequenas esferas de polimetilmetacrilato mergulhadas num

líquido que não provoca alergia. O líquido é absorvido e as esferas
permanecem no local e estimulam a formação de colágeno ao seu

redor. Os resultados são imediatos e duram por quase um ano. Os '

riscos são a hipercorreção e infecções.

(Continua na próxima edição)

ARlES � Como você não aceita derrota dentro de um plano mental elevado, deverá realizar o
máximo neste dia a fim de chegar aoauge de suas pretensões. Pode contar com .o favor de
todos. Excelente para uma visita ao dentista ou ao médico.

TOURO - Dia em que tudo correrá de acordo com seus planos.Os negócios deverão dar lucros,
têm como setor profissional pelos esforços que têm desenvolvido.

G�MEOS - Questões e disputas com criados,empregados ou patrões deverão ser deixados de
lado. Evite, também, que abusem de sua boa fé e procure neste dia ser ativo, enérgico e

trabalhador,sobretudo.Sairá vencedor.

CÃNCER - Dia favorável as suas transações financeiras e para comprar ou vender bens móveis
e imóveis. Terá êxito também ao tratar de assuntos sociais e no lançamento de novas idéias

profissionais.

LEÃO, Bom fluxo a'stral e compra e venda de produtos para lavoura e agropecuária. Poderá,
também, lucrar inesperadamente através de jogos, sorteios e loterias. Será favorecido no

campo amoroso efamiliar.

VIRGEM - A vida profissional, os negócios, as associações, estarão bastante favorecidos hoje.
Faça novas amizades e procure auxiliar a quem necessitarde sua ajuda.Perfeito ao amor.

LIBRA - Pessoas amigas,.notadamente de Aquário estão propensas e colaborar com seus projetos
e aprimorar suas idéias originais. Embora tenha espírito criador.nemsempre e realizador. Receberá

.
informações úteis e promissoras.Dia feliz para a vida amorosa.

ESCORPIÃO - Pense o seu êxito e não de importância a boatos e impressões negativas. Atravessa
um bom período material do ano. Poderá progredir muito através do próprio esforço. P�ssoas
alegres e expansivas,poderão fazê-lo sortir-neste dia.

SAGITARIO - Dedicar-se a rotina e o melhor que pode fazer neste dia. Pense nos problemas como
quem tenta solucionar um quebra-cabeças e encontrará a soluçâo adequada.Terá uma idéia feliz a,
respeito dos seus próprios assuntos.

.

CAPRICÓRNIO - gir com prudência e decisão, será norma principal e válida para este dia.

Ouaisquer dificuldades que possam surgir,serão facilmente contornadas.Conte com os·familiares.

Faça poupança ou evite os qastcs.Visite o lugar em que nasceu.

AQUARIO - Grandes possibilidades de sucesso estão ao seu redor. Basta estender a mão

confiantemente.Procure sermais amigo e cortês,a fim de ganhar dinheiro e conquistar simpatias.
,

PEIXES - Êxito nas questões que demandem sigilo, loteria, jogos, esportes e casamento. Dia
excelente para resolver um problema financeiro. Possibilidades de ganho 'na loteria ou ter sua

situaçãomudada para �elhor a qualquermomento.

..

·

Universidade em. si�tonia,
com a comunidade

É visível que nos últimos anos, as Institui _

de Ensino Superior têm procurado am��.es
seus caminhos sociais. e políticos. Em

lar

'âmbito, no .campo d� atuação as IES t�e
procurado Instalar diversos programas
estímul.os � sup?rtes �ntre seus �cadêmicoe
os quais vl,sam Incentivar a participação do
cor�o ?ice�te dentro da realidade em que
estao inseridos, dentro da sua realidad
social/local.

,e

O novo século trouxe para as Instituições d
Ensino Supe�i�r �ovos desafios. Busca"sepa�
este novo milênio um modelo de instituição
que venha a se dedicar à formação de
cidadãos e que utilize processos que
objetivem essa ampliação no âmbito político
reforçando os laços com a comunidade locai
e a sociedade. .'

·
O simples cumprimento de sua função social
não se estende apenas aos papéis comunsde
outrora, a Universidade atual se encontra
inserida dentro de muitas realidades etra
consigo a responsabilidade social de ser um
agente transformador e construidor de novos
conceitos e possíveis caminhos sócio
culturais . Não é somente a formação de um
determinado profissional que compõe o
cartaz da IES, é sua atuação dentro do futuro
campo de trabalho deste profissional que

·
determina e surge como um diferencial na

construção deste novo conceito de Ensino
Superior. Terminou-se o tempo em que a

Universidade e seu corpo acadêmico
estiveram restritos aos limites de seu campo
comum de atuação. A importância de se,
trabalhar e principalmente conhecer a

comunidade da qual a IES é parte ativa,está
em descobrir quais são as nossas

particularidades, potencialidades, e,
principalmente em conhecer e constituir a I
nossa identidade regional e

·

consequentemente nossa identidade latina,

Apesar de ser uma ação antiga, o

Voluntariado apresenta-se como um

importante aliado na edificação desta idéia'l
Ações de voluntariado reforçam os laços com

a comunidade e inserem os estudantes
participantes em. sua realidade, ou em

realidades ainda desconhecidas dentro de,
sua localidade. Além disso, projetos com

cunho de desenvolvimento soctal podem ser

fortes geradores de renda econômica e

cultural, levando as comunidades de trabalho
novas perspectivas de vida e economia .

Dentro desta perspectiva, o Centr�1
Universitário de Jaraguá do Sul- UNERJ,esta
participando e desenvolvimento em

conjunto com outros agentes - EPAGRI e

Secretaria de Desenvolvimento Social SDR,O

Projeto Fibra dà Bananeira, que tem �omo I

objetivo o desenvolvimento social e

econômico da região bananicultora �o.norte
do estado, a qual engloba os muniClplOS de

Corupá, Schoroeder, Jaràguá do sul

Guaramirim, MasSaranduba, São' João do

Itaperiú e Barra Velha.· ,

Essa é uma ação que visa a geraçãO de

oportunidades de trabalho e renda para �s
agricultores e· suas. comunidades, leva,nd

o

assistência, educação, raze�� sau :;
'capacitação e cultura para essa re9,lao atrav

do trabalho artesanal com a fibra da banana;
procurando agregar valor e identidade a�ir
produtos que serão desenvolvidos a pado
dessa matéria-prima, utilizando da moda e

as
design que serão empregados nas pe�
construídas.
Voltaremos a ele.

Por:Oaiana Riechel, VI fase
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Por lldemar Effting - ildemar@meupagosui.coll'l.br - www.meupagosul.com.br

Fotos da Noite com

grupo Minuano no CTG Laço Jaraguaense
no dia 23-07:-2005, muito Mate, Cara
Alegre, Gente Bonita e Boa Musica, foi
garantia de uma festa animada el')1 um

. clima familiar.
E vamos se preparando que vem

ai no dia 10 de Setembro, grande Baile
Shaw comGrupo Alma de Galpão eGrupo
Garotaço.
Grande Abraço e 'Até aProximo

Fandango.

,<. .J;q,fagl,lá nO Festival de,Danças ele Jeinvillà
>�"''', ,"'''. ,,",,:,:::�:::::,::":':':i'" • h ",',:, ,', ':.,.,:,::._-, �.

,:i);:.;. .

• •• � �:,:,::"::::::"::,::,'"",,,,,:,,::::, :''''

o Grupo de Arte Cultura Guarany e Grupo de Arte Cultura Terra e Pampa Entidades tradicionalista de
apresentaram a coreografia"Raizes de Um Tempoque reune no palco a batida forte do Jaraguá do Sul participaram neste dia
Bombo Legüero,o repique das Boleadeiras,o sapateado do Malambo e o Sarandeio das 25 de Julho do desfile dos 129 anos de
Prendas. , fundação da cidade.

Esta união foi o maior sucesso nas apresentações em palcos alternativos do O de s f i I e c o n to u c o m

Festiva� de Dança de, Joinville, represen:a�do em grànde estilo _a tradição gaúcha e representantes de diversas entidades
aragua do Sul.Parabens a todos que pa�tlclparam das apresentaçoes. como CTG's, clube Jeepeiros.Corpo de
otosdacoberturacompletanonossosltewww.meupagosul.com.br B be! P I" M'I't E Iom erros, o reta I I ar, sco as,

entre outras entidades.
Que Jaraguá do Sul continue

crescendo e se desenvolvendo,
mostrando a força de seu povo
trabalhador ehospitaleiro.

Parabéns Jàraguá do suun

Agendai)'pe"Rôdêios,
210 Rodeio Criou lo Naciona I

CIG Laço do Bom Vaqueiro
, Brusque - se

i I

·11�úsUia e comércio demadeiras
I

312-0280
De 03 a 07 de
Agosto de 2005

2 Carros O km 'nas Provas de laço.
Grande Show Com Leonardo (Gratuito),
Show do Sul com Candieiro, Minuano,

João Luiz Corrêa E Osvaldir e Carlos Magrão

06 e 07 de Agosto 20

Laçada da Canção Nativa !NGRESSOS: Locais de Venda: (asa Campeira,'
Informações: (47) 9983-4440 (Mano) - 351-0428 (Vladi) _. Antecipado: 12,00 Smurís Lanches! RodoSilTral'lsportes!

9113-6060 (duda) - 99890953 (Valdecir) No Local: R$ 1 5,00 Moveis Narloch I Auto Mecân.ica ABF

Temos carnes
temperadas para

" festas
Coxinho da Asa,

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

-DEMARCHI.
CARNES

Atendemos
cozinhas.
industriais

e ldnchcnetesFONE: (47) 371-454TFAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demorchicarnes@netuno,com.l:ír

"Mais 'conhecido
que 'parteira _

de campanha."
Venha' para o

eTC Laço
. Jaraguaense
ltl,.,. Tomtll tI,lIeltl
ce"'.tI bem ,eltldtl

e Itlboretll IImll tIICt//1t/
bem IlIclllen/tI

Toda Quinta-feira
treino H�e de laço
Inf. (47) 371-4547

Envie sua programação para:

-agenda@meupagosul.com.br

Confira nossgs
.

ofertas imperdlveis ..

Pónta de Filé R$ 3,99
Linguicinha Mista R$ 2,99

'

Paleta Suíno R$ 4,99
Picanha Bovino.: R$ .9,90
Filé Simples R$ 5,29
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